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tingai šiuo laiku, kada ji pa
plūdusi kraujuose, kada jos
sūnūs miršta nuo šalčio ir ba
do.
Norėdami surengti prakal
bas ir išgirsti gerb. p. St.
Šimkaus pasakojimus apie da
bartinį Lietuvos padėjimą vi
sais Veikalais kreipkitės į
“Draugo”
Redakciją, 1800
W. 46S t., Chicago, III.

10. D. BIRŽELIO

(JUNE)

t MATO* JULT Sk. 1912 AT THE FOST OFFICB AT CHICAGO, ILL..

1915 M.

UNUHt TH1 ACT OF HABCH Ord, 1800.

bą su dapildymu: Pirm. pagelbininko vietą pavesta p-lei
A. M. Petrauskaitei iš Waterbury, Conn. ir Centro dakta
ru kvotėju išrinktas Dr. A. K.
Rutkauskas, iš Chicago. Iždo RUMUNIJA IR
BULGARIJA
PRZEMYSLIS PASIDAVĖ.
UŽKARIAUTOJAS LIEPOJAUS
glob : J. Valukonis ir Stu.RENGIAS! | KARĘ.
NELAISVĖJE.
Viepuolika savaičių
atgal
gaitis. Knygiumi kun. StrucVisa Italijos spauda pažymė daug trukšmo sukėlė visame pa Vokiečių generolas vo.i Pritkus.
saulyje Przemyslio pasidavimas

NIAUKIASI DARDANELIŲ, RUSAMS GALICIJOJ NEPADANGĖS.
SISEKA.

LIETUVOJ KARĖ
NESIBAIGIA.

No. 24
niuose ir kad priešo orlaivis su
kinėjas apie Šiaulius. Tūlas pra
dėjo intikinti, kad geležinkelis
už Radviliškės išardytas ir kad.
paprastasis traukiniais susinėsi
mas nuo Liepojaus iki Vilniaus
sustabdytas. Keleiviai,
žinoma,
pradėjo nerymauti ir nekantriai
laukė žinios apie traukinio išėji
mą. Laukiančiųjų baimė pasidi
dino tuo, kad nustojus trauki
niams eiti į Vilnių — Minską,
nebuvo progos iškeliauti. Marė
mis?.. Bet ir čia girdėjosi pavo
jus, nes buvo šnekama, kad prie
šai rengiasi išsodinti savo karei
vius į Vindavos uostą. Ant galo
pranešta, kad traukinys išeis ir
viršininko pagelbininkas perei
damas pirmąją klesa pranešė:
— Kasa atvira. Kas nori gau
ti bilietus gali dabar gauti.
Kai-kurie
keleiviai lyg jam

Šiomis dienomis atvažiavo
lankyti Amerikos lietuvių ko
lonijas p. St. Šimkus, atsto
vas Lietuvių Draugijos nu
kentėjusiems dėl karės šelpti.
Svarbiausiu jo kelionės tikslu
dama Rumunijts
prielankumą
vitz, užkariautojas
Liepojaus
yra supažindinti Amerikos lie
1916 m. Seimas Philadel Italijai, džiaugia ii iš jos tokios rusų kariuomenei. Austrijiečiai
paimtas
rusų
kariuomene*.
nelai
tuvius su vargingu dabarti
phijoje, Pa.
politikos,
tikėdamos, kad ne- nebeįstengė apginti savo svar- svėn, jam lankantis po Kuršą.
niu Lietuvos padėjimu ir pa
30 S. L. R. K. A. seimas vi trukus ir Rumunija stos į karę ’,*°s tvirtovės ir su dideliais sau Generolo Pritvitz’o
palydovai
nuostoliais atidavė ją priešui.
rinkti nukentėjusiems dėl ka
sus Tautiškuosius centus pa Italijos pusėje.
užmušti, jis pats sužeistas.
Iš TAUTOS FONDO SEIMO skyrė Tautos Fondui, kad su
rės aukų.
Rumunijai pradėjus kariauti, Šiandieną Przemyslis vėl per.
,
ėjo į vokiečiu ir austrijiečių ranteikti pašalpą Lietuvių Drau neatsiliktu „
Kaip visiems žinoma tai jau
NUTARIMŲ.
Bulgarija, paskuti- kas ,,,yko ,as ,aip netikitai, RUSAI ATMUŠĖ VOKIEČIUS
<
gijai dėl karės nukentėju mu laiku labiau palinkusi prie kad annku
nebepirmas pasiuntinys, kurį
NUO KURTUVĖNŲ.
(Birželio 4 dieną, 1915) yra
net suprasti, kaip
siems šelpti.
mums
tėvynės
gyventojai
talkininku, negu prie savo se- galėjo taip
,aiku rasai pa.
Petrograde oficijaliai paskelb
siunčia . Buvo jų jau keletas. vienas iš svarbiausiųjų, tai iš-1 s. L. R. K. A. centro valdy- nosios draugės Turkijos. Bulga- duoti tą svarbią
strategijos ta, kad rusų kariuomenė vei
u: ij?L parėm™ ,tal- f žvilgsniu tvirtumą
austrijieKiekvienas atvažiavusis ve dirbimas p. Šimkaus kelionės, bos išrinktieji Tautos Tarykianti ties Kurtuvėnais atmušė
susilaukti} čiams.
*•
Ponas Šimkus'bon asmens kun. F. Kemėšis kininkus Vokietija
žėsi su savimi didelius tikslus, apsistojimus.
Nebuvo net aiškių žinių vokiečius iš šių apielinkių ir be
dar dviejų naujų priešų, kurie apie Przemysiio bombardavimą
kuriuos reikėjo remti. Jie bu yra Lietuvi!} Draugijos, (nu- įr Lukoševičius užtvirtinti,
galėtų nemaža nusverti dabartį- RtlslJ praneširaai visados sakė. paliovos juos gena atgal. Taip- netikėdami klausė:
vo naudingi ir remtini. Ame kentėjusių dėl karės šelpti)
Vaikų skyrius bus vedamas nej karėj. Pranešama, jog Ru- kad Pr2emysiig laikosi gerai) ir pat vokiečiai turėjo pasitraukti
Ar bus gaunami
bilietai į
rikos lietuviai, išskyrus mažą pasiuntinis į Ameriką, idant
pagal atskiros konstitucijos. mumja jau pasiuntusi Austrijai nėra kuo bijotieg) kad
užim. ir nuo Gailiškių.
Minską.
kuodaugiausiai
surinkti
aukų
būrelį, juos ir rėmė, ir taip
Daug, labai daug, prisiųsta notą, skalaujančią už tolesnio tŲ atgal augtrijiečiai, nes kaip
— Taip, taip, visų keliu. Ke
darydami jie pasirodė, kad Lietuvos nuskriaustiemsiems
ITALAI PRIE TRIESTO.
plačių pati tvirtuma taip ir jos apielintelegramų ir laiškų su pasvei neutraliteto užlaikymą,
leiviai
nusiramino.
tėvynės reikalai jiems nėra šios karės metų.
teritorijų. Karės laukan Rumu kės yra gerai sustiprintos. Žinios
kinimais.
New Yorke gauta
žinių is
2.
svetimi.
Tautos Fondo Valdyba, pra
nija galėtų išsyk išstatyti vieną pranešančios Przemyslio puoli- Chiasso, kad itali} kariuomenė
Kuopų knygų užvedimas tu
Matomai neramumas buvo vi
milijoną kareivių. Vokietija, pri mą, nurodo, kad abi kariaujan- Į randasi 12 mylių nuo Triesto,
Bet šitoji pasiuntinystė yra šo, kad visi Tautos Fondo
ri būti pagal geriausią mūsų
su
keliu, bet jis greit išnyko,
sibijodama sau naujų nelaimių, čios pusės turėjo
už visas kitas svarbesnė. Pir- skyriai, (vietiniai komitetai)
milžiniškus
priešakinės-gi
sargybos
žvalgai
kaip
tik sužinota, kad iš Liepo
dienų tvarką. Centro rašti pataria Austrijai išpildyti Ru
mesnieji
pasiuntiniai nešė teiktųs parūpinti p. Šimkaus
nuostolius:
rusai
neteko
daugelio
atsidūrė
dar
arčiau.
Triestą
jau
jaus į Minską traukinys eina
ninkas jas jau parūpino,
munijos reikalavimus.
mums džiaugsmo žinias. Jie prakalbai svetainę ir sušaukti
ginklų, amunicijos ir didelio skai pasiekia italų kanuolių šūviai. be pasivėlavimų.
Mažeikiuose,
Paskyrė iš lėšų fondo lc. į
čiaus žmonių, vokiečiai nors nu Užėmus italams Grado uostą, pa kame mainosi traukinys į Rygą,
pranešė, kad Lietuva kįla, au susirinkimą. Pirmučiausia —
stipendiji} fondą — kas metai.
kentėjo nemažiau už rusus, vis sitaikė jiems gera proga arčiau vagonai aptuštėjo. Toliau kelei
BOMBARDAVIMAS
ga kultūriškai ir prašė mūsų Chicagos Tautos Fondo ap
gi jie gana daug pelnyjo Prze- prieiti ir prie Triesto.
Palikti
pusę
įstojimo
mo

vių pribuvo nedaug. Nauji kelei
tam jos augimui padėti. Da skritis, malonės susižinoti ir
DARDANELIŲ.
myslį užėmę. Dabar jie turi atviai pasakojo, kad visu parube
bar-gi visai kas kita. Dabar greitu laiku apskelbti kokiais kesnių kuopose.
Pastaruoju
laiku bnvo pas- virą kelią prie Lembergo ir ti
ANGLŲ LAIMĖJIMAI
žiu žmonių sujudimas tai didėja
“Drangas”
bus nariams
jau Lietuva miršta ir šaukia vakarais Tautos Fondo (kokisi pačią Galiciją paliuosuoti
kleista
Vokietijos
spaudoje
ži

tai mažėja ir gyventojai tai su
BELGIJOJ.
si mūsų pagelbos didžiausia raitetas skyriai gali gauti sve duodamas už 70c.
nių, jog ant pussalio Gallipolli nuo rusų kariuomenės.
sideda savo daiktus ir vėl atgal
tainę viešam susirinkimui, p.
me varge ir terionėse.
Referendumas — atmestas. randasi apie 300.000 turkų ka
Vakarų karės
laukuose šio sudeda ir vis laukia naujų ži
Jau nekartą buvo apie tuos Šimkaus prakalboms. Chica
Generalis agentas — atmes riuomenės, dabar tos žinios pa
RUSAI PASITRAUKS Iš
mis dienomis įvyko nemažai ga nių. Visa ta apielinkė pirmą kar
vargus rašyta laikraščiuose, gos T. F. apskričio valdyba, tas.
sirodo esą pramanytos pačių vo
na svarbių permainų. Belgijoj tą papuola į karės liepsnas; pir
LVOVO.
bet patys turime prisipažinti, sutvarldusi p. Šimkaus pra
kiečių.
Konstantinopolyj
viešpa

anglų kariuomenė pasekmingai mą kartą rodosi ženklai priešo
Seime buvęs.
tauja tarp
miesto
gyvento Przemysliui patekus į austri sumušė vokiečius
jog tos žinios buvo toli nuo kalbų t. v. maršrutą malonės
net keliuose užpuolimo. O pirmieji jausmai
jų
baisus
nusiminimas,
ir jiečių rankas, rusams prisieina punktuose. Prancūzų karės mi pergyvenami priduoda daugiau
pilnumo. Aštrioji karės cen paskelbti sekančiuose “Drau
visi Turkijos diplomatai išreiš gana trumpai Galicijoj. Austri nisterija išleido apie anglų Bel neramumo, tėmijimo ir baimės.
zūra viską, kas jai nepatin go” ir “Kataliko” numeriuo
kia nuomonę, kad Dardaneliai ne jiečiai praneša, kad netrukus ru gijoj veikimą sekantį praneši Šiauliuose
perstovėjome pa
ka, uždraudžia. Kiekvienas se, o po to, kelionė privalėtų
sai pasitrauks ir iš Lvovo, kur jų mą : “Belgijoj anglų kariuome
beilgai
galės
laikyties.
aštresnis išsitarimas laikraš eiti į vakarus nuo Chicago,
armijai gresia pavojus iš priešo nė užėmė Chateau Hooge apie- prastas penkiolika minučių ir vi
Marmoro
jūrėse
viešpatauja
sekančiai:
(1)
Waukegan,
(2)
tyje yra draudžiamas. Laiš
pusės. Lvove jau rengiamos prie linkes netoli gulinčias nuo Zon- sai ramiai leidomės toliau. Bet
pavažiavus devynius verstus, ant
anglų
laivynas;
keliaujantį
iš
kai perskaitomi ir kas jai ne Kenosha, Wis. (3) Racine,
pasitraukimo, kasdieną po kelis nebeke.
Šilėnų stoties susilaikėme. Vie
Mažosios Azijos į Gallipolli tur dešimts traukinių išveža iš to
patinkama sunaikinama, arba Wis., (4) Milwaukee, Wis.,
kų transportinį laivą nuskandi miesto valgomuosius produktus
Į piet-vakarius nuo Neuville toj paprastų dviejų minutų mes
iškarpoma. Gavome daugel (6) Rockford, III., (7) De VOKIETIJA IR AUSTRIJA NO
no
anglų
kreiseris.
Turkų
nuos

dvi Valandi (VieSt.
Vaast’o, vokiečiai buvo mė išstovėjome
RĖTŲ TAIKINTIES.
ir amuniciją.
tokių iškarpytų laiškų ir su Kalb, III. ir kitos artimos vie
ginę prasimušti per anglų ka-;ta dėl cenzūros praleista) Trautoliai paskutiniose dienose siekia
tuščiais puslapiais laikraščių. tos. Viršminėtu vietų Tautos
riuomenės eiles, tik jiems tas kinys leidos atgal į Mažeikius.
Medeliono laikraščiai praneša, 40.000 žmonių užmuštų ir su
ŽADA IŠVYTI RUSUS Iš
Iš tų pačių žinių, kokios Fondo Komitetai malonės at kad rusų užrubežinių reikalų mi žeistų.
nepasisekė. Pasitraukė atgal? pa Nuo Šiaulių mes važiavome išmums pasisenka gauti, mes siųsti pasižadėjimus, kurio nisteris Sazanovas yra pranešęs
GALICIJOS.
likdami mūšio lauke
nemažai lengva. Pradėjo temti. Bijojo,
matome, kad Lietuvoje var mis dienomis jie gali sušaukti laikraščių reporteriams, apie Vo VOKIETIJA ANT PRAŽŪTIES
kad vokiečių raiteliai neišardytų
sužeistųjų ir užmuštųjų.
Berlyne
ikišiol
nenustojamą
viešus
susirinkimus
—
idant
gas yra neapsakomai didelis.
kietijos ir Austrijos
daromus
Prancūzai užėmė po smar kelio.
vilties apie vokiečių laimėjimą
KELIO.
Visose pakeliui stotyse buvo
Visas Lietuvos plotas eina iš būtų galima tą visą paskelbti mėginimus susitaikyti su Rusi
kaus mūšio Carency, Ablain—St.
šioje karėje. Taip va generalė vopilna
žmonių.
ja.
Sulig
Sazanovo
žodžių
Rusi

vieno priešo rankų į kitas. laikraščiuose.
Rusijos
strategikai tvirtina, liečių karės kanceliarija skelbia, Nazaire ir Malon vietoves, pa
Bet
buvo bereikalinga baimė.
vokiečių armiją jog netrukus Galicijos padangėse imdami 3,100 vokiečių kareivių
Kiekvienas užėmęs žemės plo
Tautos Fondo seimas nuta ja negalinti viena priimti tai kad sulaikius
Vėliau mes sužinojome, kad vo
tą stengiasi kuodaugiausiai rė, kad visose T. Fondo sky- kos sąlygų, nes visų talkininkų prie upės Sano, vokiečių suma nebeliks nei vieno ruso kareivio, nelaisvėn.
kiečiai toliau Šiaulių nenuėjo.
reikalai
yra
varomi
bendrai.
nymas
dasigauti iki Varša- pamatuojant savo spėjimus už
pasipelnyti ir, nieko neveizė rių ar apskričių surengtose
3.
Dideli
nuostoliai ėmimu miesto Stryjo
Sazanovas džiaugės iš Itali vos žuvęs.
damas, skriaudžia vietinius prakalbose kur p. Šimkus kal
ir Prze
Šiauliuose
tarp
ko kito pasiro
VARŠAVA BOMBARDUOJAMA
gyventojus — mūsų brolius bės pirmą kartą, kad visi, to jos dalyvavimo karėje, vadinda panešti karėje privers vokiečius myslio tvirtumos.
dė keletas pabėgėlių iš parubemas jos paskutinį žingsnį labai susilaikyti nuo užpuldinėjimo ir
Iš ORO.
lietuvius. Gyventojai-gi iš bai kiose prakalbose, surinkti pi- jja”diygŲ
žio miestelių, kurie buvo priešo
Gegužio
mėnesį
vokiečiai
gi

visiems talkininkams. užimti tik apsigynimo poziciją.
siosios karės ugnies bėgdami nigai būtų pasiųsti per Tawužimti, jie papasakoja daug inriasi
paėmę
nelaisvėn
piet-rytiNaujieji rusų laimėjimai Pilicos
Lenkijos sostinei Varšavai pri domių dalykų apie priešo užpuo
lieka be pastogės, be duonos tos Fondą į Lietuvių Draugi- į
ir Vislos upių pakrančiuose la nėse karės laukuose 863 oficie
PORTUGALIJOS NAUJAS bai pavojingi vokiečių ir austri rius ir 268,869 rusų kareivius. siėjo pergyventi keletą neramių limus.
kąsnio ir be drabužio. Sunku ją dėl karės nukentėjusiems
valandų. Vokiečių orlaiviai išmums patiems
persistatvti šelpti Vilniuje.
PREZIDENTAS.
jiečių armijos kairiajam spar Tarpe užimtų oficierių randasi naujo pradėjo ją atakuoti iš or Pati tvirtoji vokiečių kolona
trys rusų generolai. Tų laimėji laivių bombomis. Viena bomba užėjo panemunių nuo Jurbarko
tikrąjį karės padėjimą jos pa
Tautos Fondo pirminin.
Po įvykusios Portugalijoj re- nui. Netolymoje ateityje vokieir pasuko į Raseinių pavietą.
čių ir austrijiečių armija turės mų nuopelnų didžioji dalis pri pataikė į judamųjų
tiems nematant. Tą dalyką
paveikslų Per Girkalnius ir Gruziškių dva
Dr. A. K. Rutkauskas, voliucijos, pradedama pamažu
skiriama generolo Mackenseno teatrą, sužeisdama 20 žmonių ir
geriausiai mums galės išaiš
eiti prie tvarkos.
Portugalijos visai pasitraukti iš upės Sano
rą jie artinos prie
Raseinių.
2302 S. Leavitt str.
armijai. Priskaičius
nelaisviua, 6 užmušdama.
respublikos prezidentu paskir- aPlelinkių.
kinti dabartinis tėvynės pa
Nukentėjusieji (Cenzūros nepraleista).
paimtus rytų karės lauke, ge daugiausia vaikai ir moteris.
Chicago, III. tas Teofilis Braga,
kuris savo
siuntinys.
Advokatui ir žymiam veikė

GANDAI APIE TAIKA
PRADEDA APSIREIKŠTI.

Kiekvieno iš mūsų yra di
džiausia priedermė sužinoti
vietas, kurioje bus jo prakal
bos, ateiti ir pačiam išgirsti
kas dedasi dabar mūsų tėvy
nėje ir, kiek galint, aukoti
tam taip svarbiam reikalui.
Suaukotus pinigus Tautos
Fondas pasiųs Lietuvių Drau
gijai nukentėjusiems dėl ka
rės šelpti. Tos draugijos dar
bų apyskaita dedama kitoje
šio numerio vietoje.
Iš jos
sužinosime, kas draugijos yra
nuveikta ir ką ji dabar vei
kia.
Kas jaučiasi lietuvis, keno
dar žmoniški jausmai nenumirę, šaukiame į darbą, nes
Tėvynė pagelbos laukia, ypa-

SCRANTONO SEIMAS.
Kaip buvo manoma, Susi
vienijimo Lietuvių R.-K. Amerikoje 30-tasai
seimas iš
aukštino
visą katalikiškąją
lietuvių visuomenę, priimda
mas visas reformas, kurių pa
gelba, S. L. R. K. A. bus pil
niausiai
teisėtas;
nuo
šių
(1916) naujų metų ineis galėn pataisytoji naujoji kon
stitucija. Mokesniai į pomir
tinės ir ligoje pašalpos sky
rius mokėsis pagal amžių
Taip-pat ir lėšų fondas (10c.
mėnesinių mokesnių nuo kiek
vieno nario) bus atskirtas.
Išrinko senąją centro valdy-

gužio mėnesį vokiečiai paėmė iš
laiku pagarsėjo
kaipo naujos TURKŲ KARIUOMENĖ SUKI
jui Levi (Raseiniuose) nepavyko.
viso nelaisvėn 300,000 rusų ka
respublikos, po numetimo nuo
LO PRIEŠ VOKIEČIUS.
Jis bėgo. Bet prabėgęs tridešimt
reivių.
KELIONĖ.
sosto karaliaus Emanuelo, pre
verstų susitiko vokiečių raite
Athenuose gauta žinių, kad Dankovičkų apielinkėse vokie
zidentas.
Pasakojimas “Rieč” karės ko lius, kurie jį sulaikė ir sugrą
dalis turkų kariuomenės ant Oa- čiai šturmu užėmė rusų tranšėžino atgal į Raseinius, kame ji
jas. PaRkiaus užėmę Stryją, vi- (respondento, Savoikino
VOKIEČIAI PAĖMĖ NELAIS llipolli salos sukėlė maištą prieš sa vokiečių armija pasitraukė 6 d. balandžio išvažiavau iš paėmė kaipo “užstatą”.
4.
Šiaulių ir važiavau ant Kelmės,
VĖN 24,700 KAREIVIU LIE vokiečių oficierius, kurių nema Medenikų link.
žai maištininkai išžudė. Maištą Sunkūs mūšiai įvyko prie Li- o iš čia parubežin iki Priekulei.
Antroji
vokiečių
kolona taipTUVOS KARĖS LAUKUOSE
iššaukė turkų oficieriai, kurie ne savicų, kurie, rusams pasitrau Apie vokiečių veržimos nebuvo pat ėjo nuo Jurbarko, bet kitu
Vokiečių ir austrijiečių ra
girdėties nei žodžio. Buvo tik keliu, ant Eržvilko,
Nemak
patenkinti
« vokiečių oficierių va- kus, pakliuvo vokiečiams.
portai praneša, jog Lietuvos ka
žinoma,
kad
vokiečių
randasi
ščių,
Caricino
ir
toliau
ant
Šiau
rės laukuose vokiečiams pasise dovavimu turkų armijoj suma Vokiečių karės žinovai priskai Tauragėje, Andriejave, Kretin lių. Toji kolona buvo silpnesnė,
kė
paimti nelaiftvėn
išviso nė nors maišto keliu nuo jų nu to tuos laimėjimus prie labai goje ir apie Rietavą. Čia jie už bet baisiau veikė................. Ke
svarbių nuotikių iš strategijos
24,700 žmonių. Jeigu tie skelbi sikratyti.
ėmė didelius kunigaikščio Bag lias, kuriuo ji ėjo, buvo visas
Rusai turėsią dabar
mai tikri, tai rusams nekaip se Suirutėms numalšinti
buvo žvilgsnio.
dono Oginskio dvarus ir slepiasi ugnyje.
upės
kasi kariauti, net ant savo že pašaukta kariuomenė iš kitur; trauktis iki Razvadovo,
Kada ties Caricinu visas tas
lyg kurmiai žemėje.
Dniestro
apielinkėn,
kur
ir
galės
mių. Be žmonių paimta nemaža 30 turkų oficierių suimta ir nu
judantis audringas tvanas pasi
Priekulės
stotyje
pradėjo
ei
įvykti sprendžiamieji mūšiai už
amunicijos ir šiaip karės įran
gabenta į Konstantinopolį, kur Galicijos likimą. Pilnai užsitikėti ti bauginančios žinios. Pradėjo suko j plentą, pasidarė šiek-tiek
kių. Dabartiniu laiku Lietuvoj
juos tais visais vokiečių pranešimais šnekėti, kad vokiečiai 13 ir 14 lengviau. Plentu nuo rubežiaus
eina smarkūs mūšiai ant visos karės teismo pasmerkta
traukės
mūsų pulkai
Šiaulių
tuojaus sunku, nes ne kartą teko patirti balandžio metė po keletą bom
linijos nuo Šiaulių
iki Liepo mirtin ir nuosprendis
link... (Munro!) išbrauktą).
bų
Plateliuose,
Telšiuose
ir
Var
vokiečių mėgimą fabrikuoti sau
jaus.
išpildyta.
nebūtus laimėjimus.
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susitikę
kas, kad taip uėra, ir laukime kiečių torpediniais laivais, atsisa guma pabėgėlių buvo
jauskas pats ant savo pečių at minkluose, e) literatūroje, d) isto bė visur: apeigose, prakalbose,
Suvienytų Valstijų naudingų su ko išpildyti Amerikos reikalavi su vokiečių kariuomenės žval nešdavo mums maišuose duonos rijoje, e) jo atnaujinimas Švenč.
maldose. O kada pradėjome apie
manymų įsikūnijimo Meksikoje. mą nustoti atakavus beginklių gais, tik tie jiems nieko blogo ir viso, ką jam pavykdavo gauti Širdies pagarboje,
f) praplati maldą; sunku nekalbėti apie vie
prekybos laivų, vežančių Angli nedarę.
iš vietos
gyventojų.
Už tat, nimas per eucharistijos kongre ną gražų paprotį, koksai prakti
Praėjusios savaitės laikraš
jai valgamuosius produktus. “
ADRIATIK
”
IŠPLAUKĖ
Iš
Tamstos gerbiamąjam laikraščiui sus, ypač per tarptautinius. An kuojasi Lourde vakarais. Štai, ka
tininkai turėjo nemaža juoko
Ant
svarbiausio
Amerikos
no

VOKIEČIŲ
5EIMYNINKAVINEW YORKO.
tarpininkaujant, visi mes, karės tru tėmatu buvo paduota: “Jė da sutema, susirenka
keleiviai
pranešdami, kad mažiausioji
zaus
Kristaus
geradėjistės,
suteik

tos skirsnio, tuojuus priimti at
belaisviai,
tariame
kun.
Juozui
prieš
Rožaneavos
Šv.
P.
Marijos
MAS RASEINIUOSE.
sviete republika San Marino
Iš New Yorko šiomis dienomis sakančius mierius, kad daugiaus
tos
valstijoms
per
Eucharistiją.
”
t
Grajauskui nuoširdžią ir gilią pa
bažnyčią, nešdamies rankose de
paskelbė karę prieš Austriją. išplaukė didžiausia prekynis lai panašių atsitikimų, kaip su “Lu
Rusams apleidus miestą, tuo dėką. Lai Dievas atlygina jam Čia kalbėta apie Šv. Mišių gera gančias žvakes ir čia prasideda
Viename laikraštyje buvo pa vas “Adriatik” White Star lini sitania” nepasitaikintų, vokiečiai jaus čia persikraustė
vokiečiai už viską, ką jis mums yra pada dėjistės, apie Išganytojaus buvi processija, eina kunigai kartu su
jos.
Ant
laivo
randasi
daug
viso

mą Švenč. Sakramente, apie Šv. žmonėmis keturiomis eilėmis, jei
skelbta, būk tai nykštukas pa
atsako: “Vokietijos valdžia ne su visa savo tvarka. Adelio vais ręs.
kių karės įrankių,
siunčiamų gali priskaityti
Komunijos pagal Šv. Trydentino daug yra, arba dviejomis, jei n*aAnglijos laivų, tinėje būva padaryta taryba, ku
skelbiąs karę.
Karės belaisviai.
Anglijon, ir 296 pasažierių. “Ad plaukiojančią karės apimtuose rioje nutarta buvo sudėti kontri
Santarybos nutarimą; bet visur žiaus ir iš krutinės visų pakįla
Ižtikrųjų-gi nėra ko juok riatik”, plaukia į Liverpool’į, bet
ypatingai
atkreipta atyda į san- giesmė, apsakanti stebuklingą Ma
vandenynuose už neutrališkus ir bucijos apie 10 tūkstančių rublių.
tis. nes toji karę paskelbusi nežinia, ar pasiseks jam pasiek
tikius
ir
įtekmes
kaitomųjų pas rijos apsireiškimą uoloje. Prasi
vokiškojo laivyno viršininkai ne Bet,
pradėjus
maldauti,
republika yra viena
seniau ti tą uostą; vokiečių povandeni
lapčių į visuomenės gyvenimą. deda žodžiais: “Kalnais ir lomo
kontribucija buvo sumažinta ligi
atsako už tų laivų likimą.”
siųjų sviete laisvųjų šalių. niai laivai rengiasi jį pavaišinti
Trečiu tėmatu buvo: “Apie garbę mis”... o kėlės eiliukes baigiasi:
Vokietijos atsakymas nepaten 6000 r. Tarybon pašaukti buvo
Tiesa ji turi tik trisdešimt aš- minomis. Tarpe pasažierių bene
atiduodamą Kristui arba pasiau “Avė, Avė Marija”!
(Sveika,
kino Suvienytų Valstijų valdžios, vietos advokatas Levi ir kun. de
tuonias ketvirtaines mylias raudasi keletas amerikiečių. Tai
kojimas
Jėzui
Kristui
Eucharis

kanas
Dočkus.
Tuojaus
pra

Sveika
Marija!).
Jei
sau
perstaSuvieny kuri jau pradėjo galvoti apie su dėta buvo nešti kontribucija. Ne
tijoj.
”
Daug
kalbėta,
kad
visos
ididumo, 10,500 žmonių. Tris gi laivui nuskendus,
tysime didelę keleivių daugybę,
darymą naujos notos, aštresnės.
tautos aprinktu sau vieną kokią tautų įvairumą, iškalbos būdą, o
dešimt devynius oficierius ir toms Valstijoms pasitaikintų dar Šioje notoje bus pareikalauta nuo šė arbatą, avižas, šieną ir stačiai
vienas akstynas prie sutraukimo
2S-tasis EUCHARISTIJOS KON dieną atidavimui joje ypatingos prie to užlaikymą tos pačios iue950 kareivių. Viso labai ma
Vokietijos užtikrinti Amerikos krovė į krūvą ant rinkos. Praėjus
ryšių su Vokietija.
ža. Bet tos republikos senu
piliečiams saugumą, kaip to rei kuriam laikui, krūva žymiai pa GRESAS LOURDE NUO 22 IKI pagarbos Išganytojui, apie garbę liodijos, tai sau galėsime išsiveizatiduodamą V. Jėzui ant kongre dinti, kokį milžinišką įspūdį pa
mas siekia gilios senovės. Ji
kalauja tarptautiškos teisės. Be didėjo ir užėmė visą rinką. Vo
26
LIEPOS
1914
METAIS.
sų
tarptautinių, tautinių, vysku daro į klausytojus tokia giesmė
BAISI NELAIMĖ ANGLIŲ to naujoj notoj bus pažymėta, kiečių komendantas pašaukė tuoj
buvo uždėta Šv. Marino, ku
pysčių
ir parapijinių. Apie prie ir procesija.
Išrodė mums įsi
KASYKLOJE.
kad prieš atąkavimą pasažirinio fotografą, kuris ir nufotografa 1913 metais Eucharistijos kon
ris apie 350 m. atėjo čia iš
dermę
viešojo
atlyginimo
Išga

klausantiems
į
giesmės
meliodiją,
buvo
laivo, būtų duota progos išsigel vo visą raseiniečių dovaną, su grese laikytame Maltoje
Dalmatijos, vejamas Romos
Namaino, B. C. Eksplodavus
nytojui
už
viešąją
bedievystę,
kad tai yra stipriausis iš tūkstan
neštą vokiečiams. Dtlei kontri nutarta, idant būsentis kongresas
ciesoriaus Dioklecijono.
Čia auglių gazam's Western Fuel Co. bėti jo pasažiriams ir ingulai.
bucijos daugiaus nukentėjo vieti atsiliktų Prancūzijoj m. Lourde. apie Išganytojaus pagarbinimą čių širdžių išsiveržęs himnas Šv.
Visokie
pasiteisinimai,
kad
lai

atėjęs jis užsiėmė akmenų kasyklose, 40 darbininkų atsidū
procesija
To sumanymo įvykdinimui komi Eucharistijoj parapijos gyvenime, Motinos garbei. Ta
vo nuskandinimas įvyko delei jo nis klebonas ir žydai.
katalikų
veikaluose
ir
taip
toliaus.
I
skaldymu ir uždėjo vienuoly rė dideliame pavojuje; kaikurių
apeina plačiai ir paskui vėliak
tetas pirmininkaujant vyskupui
(prigulėjimo kariaujančiai vieš
Iš atžvilgio j artimuosius santy
ną. Išpradžios jie buvo skai iš jų ligšiol nesurandama. Išgel
patijai yra mažos vertės, nes ir SUVALKIEČIAI PABĖGĖLIAI. iš Namuro Heilonui jau iš laiko kius Švenč. Panos Marijos prie grįžta prieš tą bažnyčią, idant
tomi padonais
Spoleto ku bėta tik 16 ypatų.
parodyti tikėjimo vienybę atgiepradėjo darbuoties, kad sumany
įvykus nelaimei su “Lusitania”
Švenč. Sakramento ir delei vietos da visi kartu lotiniškai: “Tiki*
Prienai,
Višakio
Rūda,
Suv.
nigaikštijos, bet vėliau jie patas
Kongresas
kuogeriausiai
įvyk

ant jos nebuvo nei ginklų, nei
KAPŲ LANKYMO DIENA. amunicijos vientik niekuo nekal gub. Šiuose dviejuose punktuose tų. Kad palengvinus tą darbą, kurioje kongresas atsibuvo, ket į Dievą.” Pridėkidie dar, kad
siliuosavo ir gale
tryliktojo
daugiausiai susispietė suvalkie pradėjo darbuoties, kad sumany virtuoju tėmatu buvo: “Kristaus laike
procesijos
apšviečia
šimtmečio Rymas
pripažino
Gegužio trisdešimt pirmą die ti pasažiriai.
Karalystė Eucharistijoje ir Ne elektriką visas
čiai
pabėgėliai.
Didžiuma
pabė

tris
bažnyčias,
tas
komitetas,
kursai
visados
gy
jiems neprigulmybę.
ną visoje Amerikoje iškilmingai Nežinia kaip Vokietija atitiks gėlių iš Marijampolės, Kalvari
vuoja, susinešė su vietiniu komi kaltai Pradėtos Karalystė.” Čia vieną ant kitos stovinčias, visą
Amerikos
naują
notą.
pagerbta
mirusiųjų
už
šio
krašto
“Tai ypatingai susivieniję
jos, Vilkaviškio ir Naumiesčio tetu, kurio pirmininku buvo Ta- išgirdome apie santikius tarp Jė priešbažnytinę apygardą, o aplin
Kiekviename
zaus Karalystės ir Marijos Kara kinius kalnus apšviesta begalima,
narsūs, svetingi ir protingi liuosybę atmintį.
apskričių.
bes ir Lourdo vyskupas, Schoepmieste
ir
miestelyje
tūkstantinės
lystės, ir pakeltas
klausimas: ugnimi. Tas viskas kartu darė
žmonės”, - sako
profesorius
fern.
Komitetas jau pradžioje
“
Kaip
Švenč
Pana
Lourde
veda dideliausį, visą žmogų perimanti
minios
žmonių
apsilankė
ant
A. B. Hart. Kada Napoleo
1914 metų išsiuntinėjo pakvieti
KARĖS
PABĖGĖLIAI
dūšią
prie
Eucharistijos
”
.
O
kapinių, kiekviena tauta savųjų,
mus visiems pasaulio vyskupams
nas Bonaparte 1797 m. jiems
įspūdį.
ANYKŠČIUOSE.
kalbant apie tai ne buvo galima
kur
atlaikyta
pamaldos,
pasaky
dalyvauti
tame
kongrese.
Pagal
norėjo pavesti prie jų rubeNe apsakyčiau viską, jei ne
apleisti kalbos
apie stebuklus
ta daugybę prakalbų, dalyvau
Bal. 5 d. į mūsų miestelį at jau priimto papročio ir visados Švenč. Panos Marijos
žių prigulintį žemės šmotų,
priminčiau
apie procesiją su Šv.
Lourde.
jant draugijoms, pasipuošusioms
užlaikomo
Kongresuose,
paprašy

vyko
sargybinių
lydimi,
siunčia

jie atsisakė tų pasiūlijimų
Ant galo penktuoju tėmatu pas Sakramentu, kurį kas dieną atsi
uniformomis. Didžiausios iškilmes
mieji iš karės lauką
Suvalkų ta šv. Tėvo palaiminimo ir at kirta : ‘ ‘ Tarptautinių kongresų lieka Lourde. Tame laike, kada
priimti, nes, girdi, jų laisvė
įvyko Suvienytų Valstijų sosti
KIEK DABAR VILNIOJ
gub. gyventojai. Iš pradžių žmo siuntimo Pasiuntinio, kuriam va jubilejus”; čia buvo kalbama apie buvome ant Kongreso procesiją
būsianti perdaug suvaržyta.
nėje Wash<ingtone, New Yorke ir
LIETUVIU.
nės neįsitikėdami žiūrėjo, spėlio dovaujant atsilieka tokie kongre svarbiausiąją Jėzaus Kristaus Ka prasidėdavo 5 valandoje po pietųi
Kada
Monoco
kunigaikštis Chicagoj. Washingtono kapinėse
dami apie juos artai būsią vokie sai. Šv. Tėvas Pius X paskyrė ralystės mintį supratime tų, '■*' Jau piriniaus priminiau, kad joje
(Iš laikraščių).
persamdė savo tėvyškę loši Arlington pats prezidentas Wilčiai ar japonai. Bet vienam su- tam tikslui kardinolą Granito Pi- kurie pradėdavo kogresų darbą ir dalyvavo visi, čia pridedame dar,
kams,
gyventojai
pakėlė sonas laik iškilmi pasakė karš
Kiek jų yra, sunku nurodyti sipratusiųjų žmonių geriau pa gnatelli di Belmonte, buvusįjį pa koksai buvo tos minties išsiplati jog kada celebransas su procesi
protestų prieš tokį jo pa tą prakalbą, pažymėdamas, kad tikras skaitlines. Tiek tik gali tyrus ir paaiškinus kitiems, iš siuntiniu Vienoje. Kongresui vie
nimas 24 • praeitų Kongresų dar ja grįžta į bažnyčią, suteikia tada
sielgimų nežiūrėdami, jog tai Suvienytų Valstijų piliečius atei ma pasakyti,
kad jų Vilniuj tremtieji už valandos laiko gavo ta buvo labai laimingai išrinkta buose.
palaiminimą ligoniams susirinku
pelningas užsiėmimas..
tyje laukia daug svarbesni atsi daug. Laikytose lietuviams pa visko ir maisto, ir pinigų, ir laik jau iš to atžvilgio, kad Lourdas
siems prieš bažnyčią. Nešantis šv
pragarsėjęs visame
pasaulyje, Ant kongresų priimtas yra tok Sakramentą išeina iš po baldakimaldose
trijose
Vilniaus
bažny

tikimai
už
pragyventus
ligšiol
raščių.
Aukų
dėjo
visokie
žmo

Įsteigėjai dabartinės Itali
čiose: Šv. Petro, Mikalojaus ir nės — valstiečiai, kunigai, žydai kaipo vieta, kurioje apsireiškė sai paprotis, kad dalyvautojai pa mo ir ant kiekvieno iš tų ligonių
jos nedrįso užimti San Mari nuotikius. “Visi tie, sakė Wilsogal tautystę pasidalina į įvairius daro šv. kryžiaus ženklą, žmonės
nas, kurie šiandieną užima rė- Bonifrateliuose prisirenka lietu ir tt., kas davė rūbo, kas mėsos; Švenč. Pana Marija: prie to no
no, palikdami tų mažų repubskyrius, ir kad tuose skyriuose
doje augštas vietas privalo šven vių pilnos bažnyčios. Prieš kele duonos. Nelaimingieji džiaugėsi rėta pagerbti 50 metų sukaktu gimtoje kalboje yra svarstomi vi gi karštai šaukias prie Viešpa
likų laisva. Ji nemoka jokių
ves,
kaip
pirmoji
maldinga
mi

ties, kad parodytų ligoniui savo
tai išpildyti savo pareigas šio tą metų buvo Vilniaus bažnyčio gavę Anykščiuose geras Velykas;
sokie kongreso reikalai. Taip-pat mielaširdystę per užtarymą Šv»
taksų Italijai ir neina į ka
nia
aplankė
tą
stebuklingą
vietą.
je
lietuvių
surašinėjimai,
kurie
tikrąsias Velykų šventes pralei
krašto labui. Šios dienos iškilmė’
Liepos 25 d. 1864 metais. Komi buvo ir Lourde, dalyvautojai pa Panos. Kad V. Jėzus Eucharisti
riuomenę, bet pagal tam tik
dėl
daugelio
priežasčių
nenusšdndę
Aleksoto kalėjime.
nėra nuliūdimo
ir nusiminimo
tetas ne apsivylė savo troškimais. sidalino į skyrius: prancūzų, vo
ros sutarties, karei esant ji
diena, bet naujų spėkų ingijimo vė gerai padaryti. Tų sąrašų len Aaykitiečiai ’ norėjo, kad jie Štai ant duotojo pakvietimo atsi kiečių, anglų, lenkų, portugalų, joje tas malones suteikia, kad iš
turi pagelbėti Italijai. Taigi
17 metų atgal Amerikos piliečiai kų redaktoriai turisi tvirtai įsi pasiliktų čia, bot sargybiniai pa liepė katalikų širdys — pasisku ir čekų. Priimtus nutarimus at- Švenč. Sakramento gydo ligonis,
gal kiekvienas persitikrinti, o gal
apskelbdama Austrijai karę, užkovojo šiam kraštui tautišką kandę ir nuolat juos kartoja. aiškino, kad nuo Kauno vyriau
skyruose
skyriuose įnešdavo ir matyti ne vienas pabuvęs Lour
bino
į
Lourdą
ganytojai
—
vys

toji seniausioji sviete repub sąžinę, kurią privalo
kiekvie Tuotarpu tie sąrašai neturi neima- sybės paskirta jiems darbo vieta kupai ir kunigai, pasiskubino ir paskui į bendrąsias sesijas, kurios
de. Laikraščiai ir knygos karts
lika užlaikė savo žodį.
Jos nas savyje turėti.
New Yorke žiausios vertės. Kun. J. Stepana- Ežerėliuose, kur bal. 6 d. ir iš ištikimieji, visus-gi traukė viena kasdien atsilikdavo po pietų apie
nuo karto praneša apie1 tokias
vičius
keletą
metų
vėliau
kalėdo

keliavo.
gyventojai
negali
suteikti ant kapinių apsilankė * milžiniš
4 vai. pirmininkaujant popiežiaus stebuklingus išgydimus.
mintis,
vienas
troškimas,
pagar

jant šv. Jono parapiją surado,
daug, bet duoda tai kų turi kos minios žmonių. Kapinės vi
legatui prieš Rožančiaus bažnyčią,
ten lietuvių esama nemažiau KAUNO LIETUVIŲ UŽUOJAU binti V. Jėzų Švenč. Sakramen po atviru dangumi. Kiekvieną
kad
Augščiaus kalbėjome apie tai;
ir tai beabejonės, turės nema sur buvo papuoštos gyvų gėlių
te, pagerbti Šv. Mariją stebuk
600, o per surašinėjimus bažny
dieną toki sesija užsibaigdavo di kaip keleiviai pagal tautas pasas
žų veiksmę.
vainikais.
Chicagoje tokių iš čiose surado mažiau 30. Taip- TA KUN. KAN. ALŠAUSKUI. lingoje uoloje.
dele procesija su Šv. Sakramen dalino į skyrius ir kad buvo »
kilmių kaip šimet, kaip pasakojo pat ir kitose parapijose.
Nors iškilmingas kongreso ati
Nuo balandžio 17 d. “Viltis”
tu, kurį nešdavo vienas iš senes lenkų skyrius. Pribuvo lenkų j
miesto seni gyveptojai pirmiau
liepos
pradėjo ir ligi šiol dar nepabai dengimas buvo paskirtas
niųjų kardinolų, dalyvaujant vi Kongresą apie 200 daugiausiai iš
nebuvę. Visas miestas buvo pa
22
dieną,
bet
keleivių
dauguma
gė
skelbusi
kauniečių
kun.
kan.
VOKIEČIŲ BOMBOS.
sai dvasiškijai ir žmonių miniai. Poznaniaus kunigaikštystės, o iš
sipuošęs vėliavomis,
kapinėse
^AMERIKOJE | marguliavo
Alšauskiui
užuojautą reiškian jau susirinko 21 dieną; tą dieną Kardinolų Kongrese buvo 9, vie kitų dalių mažiaus. Tas skyrius
tūkstančiai mažų vė- Ant Platelių,
Telšių
pav. čią, sarąšą. Matyti apščiai jų yra atviko ir Šv. Tėvo pasiuntinis nų vyskupų apie 200 iš vigų pa turėjo sau vietą, paskirtą vie.
liavukių, gėlių ir marga žmonių skraidė vokiečių orlaivis 7 d.
kardinolas, kurį paeveikino iškil
pasirašę.
saulio kraštų, o kunigų-vienuolių nuolių-Klariškų koplyčioje. Ta
minia.
mingai
Tftrbės ir Namuro vysku
balandžio, ir metė dvi bombas,
ir pasaulinių apie tūkstantį. Vys čiau ne buvo jame svarstyta apie
SUVIENYTOS VALSTIJOS
kurių viena nulėkė dvaro laukan, VISUOTINIS LIETUVIŲ MOK pai, miesto delegatai ir dvasiš- kupų buvo ne tiktai iš Europos dalykus, Kongresui paduotus, nes
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ - kita ežeran.
kijos ir pasaulinių katalikų mi
RENGIASI MEKSIKA
kraštų, bet ir iš Chinų, Indijos, neturėjo nei išdirbto pliano, nei
SLO
DRAUGIJOS
nios. Karšti prancūzai ir visi ki
Balandžio
6
d.
anksti
ryto
6
TURTAS.
NURAMINTI.
Turkijos, Algerijos, Tuniso, Egip paskirtų referentų (kalbėtojų);
SUSIRINKIMAS.
ti dalyvavusieji padarė
didelę
vai. vokiečių orlaivis
numėtė
to, vidurinės ir šiaurinės Afrikos, geriaus sakant, buvo tai raaldia.
ovaciją kardinolui. Prie tos iškil
Suvienytų Valstiji} preziden Suvienytų Valstijų statistikos Varnių mestelin dvi bombas, ku Šiemet visuotinis
susirinki

Antilų salų, Brazilijos, Kanados, gos rekolekcijos. Tiesa ir patys
tas IVilsonas, nebesulaukdamas iš biuras oficijaliai paskelbė apie rių viena nulėkė ant namelių, mas bus birželio m. 10—14 d. d. mės daug prisidėjo muzika, var
Chili, Kolumbijos, Suvienytų Val poznaniečiai vadina tą tiktai len
savo “watchful waiting” politi pasekmes padarytojo 1912 me nieko neužmušdama, kita i niekė Pasižadėjo paskaityti: 1) J. Ba pų skambinimas, fejerverkų spro
stijų, Meksikos, Peru, Argentinos, kų keleivija (pjolgrzymka). Susi
kos gerų pasekmių, mano su ja tais šios šalies turto apkainavi- prūdas.
gimas,
delnų
plojimas,
iškeltų
sanavičius. Levas lietuvių ir kitų
Panamos, Paraguay, Venezuelos ir rinkimą aplankė J. E. vyskupą*
skepetaičių judinimas ir trukšpersiskirti ir pradėti kitokiais mo. Sulig to biuro išrokavimų
Europos
ir
Azijos
tautų
pasakose
Giepliakas iš Rusijos; o paskuti*
Australijos.
mingi šukavimai. Lourdos miestas
būdais raminti Meksikos įsikarš Suvienytų Valstijų turtas siekia
bei
dainose.
Palyginamojo
folkVOKIEČIAI LIETUVOJE.
Kaip vyskupai, taip ir kunigai nioje Kongreso dienoje lenkai tu
kongreso
laike
gražiai
pasipuošė
čiavusius revoliucijonierius, ku 187,739,000,000 dolerių. Paskir
lioro studija. 2) Tas pats. Gamta
rėjo laimės persistatyti Jo Emi
ir kiekvienas namas atskiru sti buvo visokių apeigų. Šalyp loty nencijai Kardinolui, popiežiaiis
rie ne vien tarp savęs pešasi, bet stant tarp gyventojų, išpultų po Liepojus. Priešais Liepoją jū .Lietuvių
dainose
ir
pasakose.
ir Suvienytų Valstijų piliečius 1,965 dolerius kiekvienam vyrui, rėse pasirodė vokiečių skraiduo Folklioro studija. 3). M. Biržiška. lių buvo artistiškai pagražintas nų apeigų vyskupą matėme Koptų pasiuntiniui ir apturėti jo palai
šimtais vėliavų įvairių spalvų, eu antvyskupį. šalyp graikų, armianų
skriaudžia. Keletas amerikiečių moterei ir vaikui Šį turtą suda liai ir nedideli garlaiviai.
Iš
dainų
rinkimo
istorijos.
4)
Matėme šalyp baltų minimą.
gyvuliai, Šiauliai. Šiaulių
surado sau mirtį Meksikos kru ro : žemė, trobesiai,
apielinkėse Pr. Dovydaitis. Geocentrizmas ir charistijos vardais, paveikslais vyskupą.
Širdies V. Jėzaus ir Šv. Mari veidų, juodų ir t. t. Žinoma kuni Greitai praslinko Kongreso die
vinose padangėse, nemažai ir tur mašinos, prekės, laivai, geležin didelių nuotikių karės lankuose
heliocentrizmas istorijoje. 5)
keliai.
auksas
ir
sidabras
ir
dau

to sunaikinta. Meksikos anarchi
nebuvo. Vokiečių kariuomenė Kun. M. Gustaitis. Senieji ir jos Panos. Ir nėra ko stebėties: gų buvo daugiausiai iš Prancūzi nos tarp svarstymų ir maldės,
nes prancūzai mėgsta tokius pa jos. Taip-pat ir pasaulinių katali prisiartino iškilmių galas — ncja ir revoliucija gresia tam kraš gybė kitų dalykų^ taip-pat gy šiek-tiek pasitraukė rytuosna, kur
Naujieji
Trakai
istorijos
švieso

Suvienytų susitikus su rusų kariuomenė, su
viršutinius papuošimus ir tame kų, buvo iš visų kraštų ir taip ga dėldicnis. Apie 10 vai. Jo Emi
tui badu.
Suvienytų Valstijų ventojų nuosavybė.
je.
6)
A.
Janulaitis,
žydų
istori

valstija sikirto. Po trumpo mūšio pasi
dalyke yra tikrais artistais, prie nytojai ir avelės iš viso katalikiš nencija kardfnolfts-legatas prie
kariškos jėgos bus panaudotos su Valstijų turtingiausia
ja
Lietuvoje.
7)
Petras
Klima
s,
stabdymui kruvinosios revoliu skaitosi New Yorkas, kurios tur trankė atgal.
togi ir širdis turi savo teises, ar kojo pasaulio kartu garbino V. 8 kitų kardinolų, visų vyskupų^
Kaip
randama
žmonių
santykiuo

cijos ir sykiu užbėgti už akių ba tas apkainuojamas -25,011,000 do Marijampolė. Vokiečiai apsi
geriau sakant, savo jausmų išreiš Jėzų, pasislėpusį Šv. Sakramente, kunigų ir žmonių minios, atlaikė
se
vadynamoji
obiektyvi
“
tiesa
”
.
dui, prasidedančiam pletoties lerių, potam eina Illinois valstija lankę Marijampolėj, pirmiausia
kime ne nori pasiduoti nei jo prie to tardamies, kokiuo būdu po šviesiu dangumi prieš Rožav*
Iš
etikos
metodo
studijų.
praplatinti garbę Eucharistiško cavos bažnyčią Šv. Mišias. Gie
— 15,484,000 dolerių vertės tūp pasistengė surinkti sveikus, jau
Meksikoje.
kiems įstatymams.
Avinėlio
savo kraštuose, lygiai dojo iš 200 žmonių choras diri
Visiems kariaujantiems tarp to ir Pennsylvanios — 15,458,- nus vyrus iš miesto ir jo apielin• Bet grįžkime jan prie svarbiau
guojant Kun. Darros. Nėra ko sa
savęs Meksikos generolams bus 000 dolerių turto vertės.
kių. Visus surinktuosius išvarė KARAS. BELAISVIŲ PADĖKA siųjų kongresų svarstomų dalykų, apmąstydami, kaip patraukti prie
V. Jėzaus ir tuos, kurie dar toli kyti, kad giedojimas, užlaikant
KUN. J. GRAJAUSKUI.
pranešta apie tVashingtono suma Anglijos turtas, apskaitliuotas Vokietijon. Pasiliko tik vaikai ir
yra žinoma, kad Lourdo Kon
nuo Jo yra. Sunku buvo suturė visur liturgijos įstatymus, išėję
nymą ir pakviesta juos tuojaus praėjusiais metais išneša
108,- moters.
“Vilties” redakcija gavo iš gresas kaipo savo darbų prasmę
ti
jausmus, paeinančius iš regėji kuopuikiausiai; ypač Credo iš mi
užbaigti riaušes. Suvienytos Val 280,000,000 dolerių, Vokietijos- Kapčiamiestis, Seinų
apskr. vokiečių užimtosios
Suvalkijos paėmė tėmatą: Jėzaus Kristaus
stijos pasižada
net pripažinti gi pagal apskaitliavimų padary Kapčiamiesčio apielinkėse vokie šitokį laiškutį, kuriame vokie socijališk* karalystė Eucharistijo mo tiek tūkstančių žmonių įvai šių Dumonta, kurį atgiedojo vėė
rių kraštų, rasių, mokslo, papro esantieji.
Meksikos prezidentu tą iš gene tų 1908 metais turtas siekia 77,- čių kariuomenė išbuvo arti mė čių belaisvėn
patekusieji rusų je arba Šv. Sakramente’’ (Le
rolų, kuris sumaningiau sutvar 864,000,000. Kaip matome Suvie nesio. Kapčiamiestyj sudeginta oficieriai išreiškia, savo padėką Royaume sociale de Jesus-Christ čių ir pagaliaus apdaro, susirin Ant trečios valandos po pietą
kusiųjų vienoje mintyje pagar buvo paskirta galutinė procesija
kys Meksikos reikalus.
nytos Valstijos užima tarp tų apie 50 namų, kiti sugriauti ir Seinų vyskupo kapelionui kun. dans l’Eucbaristie) ” Kadangi ta
binti V. Jėzų ir Jo Šv. Motiną. per visą miestą;
prasidėjo nn»
Gana geras ir naudingas Suvie viešpatijų pirmą vietą.
suardyti. Vokiečiai viską iš -čia J. Grajauskai už tai, kad jis iš prasmė yra labai plati, todėl nėra
Tai
padaryti
galėjo
ir
gali
tiktai
Kalvarijos
kalno
prie
bažnyčios;nytų Valstijų užmanytas darbas,
išsivežė. Sugrįžę gyventojai ne gelbėjo juos nuo bado. mirties. ko stebėties, kad ją padalinta į
Kristaus
Dvasia
juose
visuose
ėjo didesnėmis gatvėmis ir peržinoma, jei tas viskas bus įvykin
mažesnius tėmatus, o tuos dar į
VOKIEČIŲ ATSAKYMAS IR begalėjo pažinti savo senovinių Gerbiam. Tamsta Redaktoriau! mažesnius,
gyvenanti. Užtikra tas Kongresas tris valandas sugrįžo prie- Hėta. Vienas tik dalykas truputėli
rtrmu
tokiu
tėmatu
vietų.
Laukai
likosi
neapsėti.
Vasario 6 d. mus oficierius, gy
NAUJA AMERIKOS NOTA.
buvo didžiu, ir puolančiu į akis
neaiškus. Kodėl
WaRhingtonas
Kėdainiai.
šioje apielinkėje dytojus ir kareivius
belaisvius boro: “Kristaus karalystės mok priparodymn Bažnyčios vienybės žancavos bažnyčios. Dalyvavo ja*
taip ilgai prisilaikęs “wBtchful” Sulaukė Suvienytų
Valstijų įvyko gaaa smarkūs mūšiai tarp ▼•kiečiai atsivarė į vieną jų už sliškas pamatas ir teisės”. Tą tė ir nors kitokių vaisių ne būtų iš je bažnytinės ir pasaulinės dram*
gijos su vėliavomis, muzika, pas
politikos ūmai prašneko apie ka valdžia vokiečių atsakymo ant vokiečių ir rusų. Vokiečiai su imtąjį miesčiuką, kad iš ten to matą aiškinantį boro žmonėms
to Kongreso, tai tas vienas jan ir kui ėjo kunigai be 'kamžų, sm
riškus žinksnius Meksikos link. savo notos, pasiųstos Vokietijai mušti rusų kariuomenės
perstatyta
mokslas
apie
Kristaus
pasi lis* varyti Vokietijos- Vokiečiai
ta* atnaujinimas sąmonės prigu kamžothis, pralotai, vyskupai įvai
Ar nenorima tik tokiais naujais delei skandinimo pasažiriniu lai traukė.
pagal
buvo, matyt, nutarę visus mus karalystę Eucharistijoje
lėjimo prie katalikiškos Bažny rių apeigų save bažn. rūbuose*
sumanymais nukreipti Amerikos vų karės apimtuose vandenynuo Dotaava. Kauno
apskr. Vo numarinti badu, ir jeigu ne ku teologijos: a) to mokslo aiškini
gyventojų atydos nuo iškilosiu ne se. Vokiečiai, trumpai paaiškinę kiečiams netikėtai užklupus Ra nigas Juozas Grajauskas — vi mas tarp tė"?> teologų, universi- čios vienybės daug naudos at lotynų apeigų vyskupai; paskui
susipratimų tarp Dėdės Šamo ir savo pasielgimą su laivu "Lusi- seinių miestą, gyventojai bėga si mes būtumėm turėję žūti ta tatėse, vienuolynuos*, b) jo apsi neša visiems. Ir aiškiai btsvo ma subdiakonai ir diakonai laimuti-,
Vokietijos kaizerio. Tikime kol tania” ir kitais nuskandintais vo kaip stovi Dotnavos linkui. Dau baisia mirČia. Kun. Juozas Gra reiškimai liturgijoj, dailėj*, pa tyti** ta mūsų tikėjime vieny koše, kunigai arnotuose, ir ant ga-
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savo padarytąją klaidą ir džiau
Dabar aiškiai matoma, kad oi- kasieriaus. Šiaip naujų užmany omenyn, kad jame dalyvavo jau
mynų. Yra daug
ir pavienių.
giamės iš brooklyniečių gražaus cilikai be katalikų negali apsieit, mų kaslink parapijos reikalų ne gerai visiems žinomi Chicagoje ir
Lietuvių
skaičius
greitai
anga.
Šįmet šv. Trejybės dienoj buvo veikimo. “Dr.” Red.
ir senai jau būtų išnykę kaip buvo.
jos apielinkėse dainininkai ir mu Daugeliui atsibosta troškus mies
svarbi dieną Baltimorės lietuvių
kamparas be pipirų. Deja, mūsų
Pagalios klebonas papasakojo ir zikai. Publikos numylėtinė p-ni M.
to oras, dūmai ir užtat nenuosta
parapijoj.
katalikai ne visi laikosi vienybės. apie karę.
Janušauskienė padainavo solo H. bu, kad einama į priemiesčius,
BROOKLYN,
N.
Y.
Nes toj dienoj suvirsum še
Yra tokių, kad jiems padeda be
Kalnavertis.
Jonės ’o Baguž prižadą ir Doni- kur ir oras geresnis, ir lengviau
šiasdešimt mūsų
bernaičių ir
dievybę
platinti
ir
remia
jų
už

L. R. K. D. S. konferencija
zetti Sextet iš Lucijos. Abi dai galima įsigyti nuosavybę, svei
mergaičių
pirmą kart
priėjo
bus liepos 18 d. Ap. P. Šv. pa manymus. Reikėtų katalikams su
nos atlikta artistiškai, skardus katingumą. Cicero, kaip ir kitur,
prie Dievo stalo. Tą pačią dieną
LIETUVIAI RIAZANE.
rapijos mokyklos kambariuose. siprasti ir laikyties vienybės, ir
dainininkės balsas, malonios tonų gadina sailūnai, kurię čia dygsta
buvo pašventinta puiki vėliava
Paprastoje valandoje. Delegatai neit ant jų vakarų, tegu jie sau
Raziane pabėgėliai
lietuviai vibracijos tiesiog visus žavėte-ža- vienas po kito, kaip grybai po
jaunų vaikinų dr-stės šv. Aloi
vieni gyvuoja.
kviečiami atsilankyti.
lietaus — daug greičiaus, negu
gali daug pigiaus pragyventi ne vėjo.
ziaus.
Davatkėlė.
Valdyba.
Mūsų pijanistė p-lė B. Nausė auga gyventojų skaičius, neatsi
gu
kur
kitur.
Yra
čia
keletas
Užbaigiant gegužės pamaldas
šeimynų atvažiavusių iš Kauno daitė galima pavadinti naujai su- žiūrint visai į bloguosius lai
apie trečią valandą buvo didelė
ir kitur, bet nedejuoja, kad aun žybėjusią žvaigždele muzikos sri kus, kurie visiems davėsi pa
LAWRENCE, MASS.
gatvėmis procesija,
kurioje da
ku pragyventi.
Ypač tarnaičių tyje. Jos skambinimas, harmoniš- justi, tik ne žmonių nuodytos
lyvavo: merginų dr-stė Nekal
Viena iš dėkingųjų a. a. kun.
lietuvaičių
katalikių,
rusai labai kai atsiliepdamas klausytojų au jams. Šie blogų laikų neatjau
to Prasidėjimo
Panelės Šven J. Žebriui yra šv. Laurino drau
ieško. Yra keletas labai pagar syse, sukelia jausmus ir verčia čia. Galės skursti mūsų parapi
čiausios, jaunų vaikinų dr-tė .šv. gystė. Jo atminimui toji drau
sėjusių gerumu ir gerai užmoka. kiekvieną pamylėti muziką ir jąją jos, organizacijos, galės negau
Aloiziaus ir daugelis gražiai pa- gystė užpirko mišias 13 d. bir
kė maloni giesmė, minių paan-. . „ ,
Galima pragyventi neblogai. La pasigerėti. Šiame vakare p-lė ti pašalpos Lietuva iš Amerikos
trinta: “Šit nomen Domini benevn.kų, kurie t, dieni, želio šių metų. Nebereikalo jie
publiką dėl jos blogų laikų, bet Ameri
biausia gerai, kad yra bažnyčia Nausėdaitė pavaišino
ėjo prie pirmos komunijos ir ki pirko. Kun. J. Žebrys nemaža jų
Nerz
’
o
Spanišku
Šokiu
ir
Nek- kos galiūnams vis pakaks žmo
dictum. Benedicat vos omuipoir su kunigu iš bėdos galima lie
labui pasidarbavo.
Štai keletas
IS LONDONO.
reff
’
o
Walčiku.
tens Deus, Pater et Filius et Spi tų, v'so apie tris šimtus.
nių kraujo ir prakaito, pakol
tuviškai susišnekėti.
Nežiūrint, kad dangus buvo dalykų, kuriais surišta šv. Lauri
ritus sanctus”. Taip užsibaigė
ukvačiai jį varvins begirtaudaPuikiai
padainavo
ir
virų
cho

Lietuvių klubas vis yra nau
apsiniaukęs,
tečiau
procesija no draugystė su a. a. kun, J.
atmintinas Kongresas. Buvo tai
mi dar neišgudrėję mūsų broliai
ras
“
Mes
sveikinam
”
ir
“
Pasa

jai
tvarkomas
ir, kaip
ga
gatvėmis puikiai pavyko, o į baž Žebrio darbais.
paskutinios ramybės valandos Eu
kyk Lietuva”, matyt dainininkai darbininkai.
lint, stengiamasi jį užlaikyti nuo
nyčią žmonės netilpo.
Kada
kun.
J.
Žebrys
atvyko
ropoje. Nes tuojaus prasidėjo di
gerai prisirengė prie vakaro, na - Cicero — tai
viena
iš
Nežiūrint kad buvo didelės mi pirmą kartą į Naująją Angliją, bankroto. Dabar šiais metais, ant
delė pasaulinė karė.
ir išpildė savo užduoti gerai.
gyvesniųjų
mūsų
kolonijų,
čia
nios žmonių, tvarka visur buvo 1893
m. atkeliavo į Lawrence, kiek jau klubo stovis yra page
Geri buvo smuikininkai p. p. ir Amerikoje augęs jaunimas ne
Kun. Adomas Penskis.
pavyzdinga.
Mass. Tada tik buvo čia viena rėjęs, ir kaip atrodo lietuviams,
L.
Kibortas ir Paulauskis attiku atlieka nuo broliukų ir sesučių,
Paimta iš “Adoracya Przen.
Ikišioliai čia beveik
nebuvo lietuviška šeimyna ir keletas pa neteks palikti be klubo. Nesenai
sieji
duetą. Negalima tylomis pra atvykusių iš Lietuvos: šviečiasi
Sakramentu” Vertė Kun. M. M. galima kur gauti maldaknygių ir
vieniu. Toji šeimyna
buvo K. vienam susirinkime iš atskaitų
eiti ir kitų programo išpildytojų. ir smagiai veikia Vyčiuose, da
T.
kitokių religiškų daiktų. Dabar Valackų, pas kuriuos jis trum pasirodė, jog šiais metais klubas
Kam galėjo nepatikti p-nios J. lyvauja Blaivybėje, Moterų Są
tą keblumą pašalino p. A. Ra pam laikui ir apsigyveno, išva davęs nemažai ir pelno. Dabar CHICAGOS TAUTOS FONDO
Kraževskienės ir p-lės A. Brazau- jungos kuopoje, taiso dažnai va
moška, nes įrengė laikinę po žiuodamas į Connecticuto valsti nariai turėsią ineidami kluban
skiutės
duetas. Malonus balseliai, karus, gegužines, remia šv. Ka
bažnyčia vietą, kur galima gau ją prižadėjo greit sugrįžti. Pri mokėti net po 6 penus už vieną KOMITETAMS PRANEŠIMAS.
geras atlikimas ir vykusiai pa zimiero knygyną ir t.t. ir tt. Da
KAREIVIAI APKASUOSE
ti netik visokių
maldaknygių, žadėjimą išpildė ir 1894 m. su kartą, ir tad dar negalėsią pil
Pribuvus į Ameriką gerb
rinktos
dainos: “Viturėli” ir bar, vadovaujant vietiniam Tau
taip St. Šimkui Lietuvių Draugi
bet ir šiaip visokių knygų ir pa grįžęs pradėjo čia darbuotis ir nomis teisėmis naudotis,
GARBINA VIEŠPATI.
“
Augšti
Kalneliai” ne vienam tos Fondo komitetui rimtai su
veikslų ir kitokių religiškų daik sudarė šv. Laurino draugystę iš kaip nariai mokėdami mėnesinę. jos nukentėjusiems dėl karės
sugriaudino
širdį. P-lės A. Brazau kruto rinkti parašus po lietuvių
Prancūzų laikraštis “Journee tų. O karei pasibaigus, kada bus 12 narių. Nuo to laiko draugystė P. J. Sležnikas, klubo raštinin šelpti ingaliotiniui, ir kad su skaitės solo sudainuota “Bacio”
peticija į Taikos kongresą.
vis apščiai
d’ Oeuvres” praneša apie karei galima gauti visokių knygų iš pradėjo augti ir dabar tebegy kas, susirinkimuos
(pabučiavimas,
italijoniškai)
ir
rengus
jam
maršruotą
su
pra

įneša naujų užmanymų, kaslink
Bet ypatingai pagirtina Cicero
p. A. Ramoška žada vuoja.
vių maldingumą ir troškimą dva Lietuvos,
“Mūs Lietuvaitė” tik jau neblo lietuvių
kalbomis,
kviečiame
visus
klubo,
ir
tie
įnešimai
yra
naudin

jaunuomenė už savo
Vėliau kada toji pati draugys
siškos paguodos apkasuose, kur uždėti didelę knygų sankrovą
ga išėjo.
Chicagos
Tautos
Fondo
komi

gi,
kadangi
dažnai
kaip
kurie
skaitlingą (apie 50 žm.) ir ge
kiekvieną valandą jų gyvenimui ir intaisyti nuosavią spaustuvę. tė pradėjo organizuoti lietuvišką
P-lės Marcinkevičiūtė ir Mila- rai susigiedojusį chorą. Tiesą pa
tetus susirinkti pėtnyčioj, 11
tampa
vienbalsiai
priimti.
Tiktai
Jonas
Kurklinskas
parapiją ir, kada lietuviai buvo
gresia pavojus.
klausimas ar visi nauji užmany d. birželio, į šv. Jurgio par. ševičiutė sutartinai paskambino sakius Cicero chorą reikėtų pri
dviejopos
nuomonės, vieni norėjo
Vienos prancūzų tranšėjos ka
mai įsikūnis. Abejotina. Mūsiš salę, 7:30 vai. vakare. Prašo ant keturių rankų pijaną. Jeigu skaityti prie vieno iš geriausių
nuo vyskupo neprigulėti, kiti bū
reiviams buvo pranešta, kad ant
HARTFORD, CONN.
kiai nekartą yra nusprendę įvai me į tą susirinkimą atvykti prie to viso pridėsime pačio šv. Amerikos lietuvių chorų. Bal
ti tikrais katalikais, kun. Juo
rytojaus jiems reikėsią eiti į mū30 d. geg. pas mus atsibuvo šv. zas atėjo pagelbon. Atvažiavo ir rių sumanymų, bet vientik ir kaip galint iš įvairių miesto Cecilijos choro išpildytas dainas, sų gražumas ir sutarimas tiesiai
' šį. Kareiviai tuojaus paprašė sa- ,m . , .
. •»! •
.
..
,
L •• • - ; Trejybes atlaidai lietuviškoje pa- kun. Delionis, laikė dideles pra pasilieka nusprendimu, o ne įvyk- dalių, nes gerbiamo iš Lietu iš kurių geriausiai pavyko “Už žavėte žavi. Kas iš Chieagiečių
vo kapeliono
išklausyti jų is-i
.. . ™
.
pažinties. k, tas ir atliko Po-'
‘T*“* kalbas, bet žmonės šaltai klau dinimu. Kaip ten ne būtų, bet vos svečio prakalbų maršru Raseinių” ir “Kur namas mus” nori paklausyti tikrai gražaus,
tai turėsime koncerto išpildymą jausmingo, sujudinančio giedoji
*:
, .
ti vaikai prie pirmosios komu- sės. Bet kada atvyko kun. J. Žeb kaip atrod.o dabartiniame laike,
tą šių metų Tautos Fondo pripažinti labai vykusiu.
tam kunigas
pradėjo rengt.es
Tame fjaug
pasidarbav0
klubas nuo bankroto išsisuko.
mo, lai važiuoja į Cicero pasi
rys, mus suvedė
į vienybę ir
seimas nutarė pradėti nuo
prie padalinimo komunijos, bet,
Prie
koncerto
blogųjų
pusių
1
d.
gegužio
V.
Kezelio,
lietuvio,
klausyti choro, ar kai jis gieda
vietos klebonas kun. J. Ambotas padėjome pamatus
dabartinei
kareiviai sulaikę kunigą, pranešė,
Chicagos
miesto.
Visų
pra

galima
priskirti
mažas
skaičius
bažnyčioje mišias, ar kai jis dai
ir moksleivis klierikas, A. Va- šv. Pranciškaus parapijai, kuri sudegė berniukas apie 4 metų se
jog jie nėra prisirengę prie ko
šoma
nepamiršti
pribūti
tan
atsilankusios
publikos
ir
viena
nuoja vakaruose.
Čia pirmoji
lantiejus, kuris laikinai apsigy pasekmingai ir dabar tebegyvuo numo. Motinai išėjus į kokią ten
munijos ir ne užlaikė tą dieną
kita klaida išlaikyme takto kai- garbė pripuola Cicero parapijos
veno Hartforde.
Visiems buvo ja. Jo patarimais parapija daug dirbtuvę ant trumpo laiko, ber susirinkimam
pasninko, maldaudami kunigą at
kurių dainų.
vargonininkui
p. Mikalauskui,
vienas.
linksma matyti vaikučius besi pasinaudojo. Draugystei yra likęs niukas likęs kambaryje
Julius Kaupas.
likti tą reikalą anksti rytą išei
Už koncerto surengimą garbė kurs savo darbštumu ir gabu
su degtukais,
artinančius prie Dievo stalo. Mer a. a. kun. J. Žebrio gražus pa Bežaidžiant jam
Tautos Fondo Chicag.
nant į mūšį. Kunigas negalėda
priguli choro vedėjui var. VI. mais- taip augštai iškėlė Cicero
gaitės buvo baltuos rubuos, su veikslas, kuris padėtas bažnyti užsidegė vaiko drapanėlės, ir taip
Apskrities Raštininkas.
mas jų noro patenkinti, nes turė
chorą, viena jo giesmininkė —
Daukšai.
valionais ir rūtų vainikais ant nėj salėje ir laikomas jo atmin sunkiai apdegė, kad motina par
jo keliauti į kitus apkasus, kur
solistė
sopranas — panelė AmJ.
ėjus
jau
rado
vaiką
vos
gyvą.
galvos, o bernaičiai su baltais čiai.
jo laukė daugiaus kareivių paliko
brozaitė,
tai i^m^^žvaigždutė
Nugabentas į ligonbutį po didelių
kaspinais ant kairės rankos. Ypa
Nariai.
CHICAGOS
LIET.
R.
K.
LABD.
komuniją vienam iš pakliuvusiu tingai buvo malonu tėvams ma
scenoje,
kentėjimų bernukas pasimirė.
ateityje nesyk^kel^dvasi^^
kareivijon klierikų, pavesdamas tant savo vaikučius toje bran
Tėvai, o ypač motinos, būkit SĄ-GOS KUOPI/ NARIAMS
VARDAI AUKŲ RINKĖJŲ.
jam aprūpinti savo draugus lai gioje katalikams valandoje.
PRANEŠIMAS.
MELROSE PARK, ILL.
teiks malonumą lietuvių publi
atsargesni su vaikų auklėjimu.
mės šaltiniu. Per kiaurą naktį
kai.
Vainikų
dienoje
ant šv.
Tą pačią dieną buvo komuni
Gegužio
25, buvo pas mus Kiek man yra žinoma mūs mote
Nariai, kurie turi paėmę se
kareiviai iš eiljs klūpodami prie jos diena ir moterų šv. Elžbietos
rėlės, kai-kurios palikusios savo
Kazimiero
kapinių
Chicagoje,
Visus judinanti pajėga — tai
prakalbos, parengtos
draugijos
rijų tikietus pardavinėjimui,
šv. Sakramento- garbino jį, pa draugijos,
vaikus
vienus
kambaryje
ir
ple

vietos klebonas kun. A. Ežerskurios konstitucija Sūnų ir Dukterų Lietuvos. Toji
Našlaičių Prieglaudos Naudai.
kol neišaušo ir tada priėmę ko reikalauja kad narės eitų išpa
pa su kaiminkomis ant gatvės malonės juos sugrąžinti prieš P-lė Ona
kis. Tik kuomet
kiti judina
Sukaitė
....
$14.19^
draugija pradėjo
organizuotis
muniją, išėjo, sustiprinti dvasio žinties kas metų bertainis. Tai
pikniką savo kuopų vyriausy ” ” Ona Stankaitė
ilgus laikus.
žmones
ugninėmis
prakalbomis,
.
11.74
prieš du mėnesiu.
Kalbėtojas
je, į kovos laukus.
bei. Kuopų vyriausybė teik 9 » 9 r Liudv. Tamošauskaitė 3.56 didele energija — jisai kelia sa
Kalnavertis.
labai gražus ir pavyzdingas pa buvo, kaip buvo garsinta atvy
sis priduoti minėtus tikietus ” ” Ona Krencaitė
... 6.25 vo parapiją savo švelnia ir gilia
protys.
kęs iš rytinių valstijų M. Du.. 22.67 meilė. Kun. A. E. tur-būt dar nei
”
”
St.
Kačinskaitė
centro
raštininkui
pikniko
VATIKANĄ APLEIDŽIA KARūtelė'
sevičia. Nuvykau ir aš pasiklau
LONDONAS.
”
”
Pet.
Urbonaitė
..
1.70 vienam savo parapijonui nėra iš
darže tiki etų ofise, nes reikės
syti tų prakalbų.
RIAUJANČIŲ ŠALIŲ
.. 3.00 taręs blogo žodžio, užtat ir pa
Sekmadienį 11 Balandžio buvo surašyti kiek kokia kuopa P-ni S. Nutautienė
Žmonių ^prisirinko neperdaulaikytas švento Kazimiero liet- pardavė tikietų ir sutvarkyti ” ” Ona Pocienė ............ 19.53 rapija jį myli begalo ir klauso.
KUNIGIJA.
giausiai: Su moterims ir mergi
brolis, tėvas
12.88 Klebonas — jų
P-lė Ona Kavalinaitė ..
tuvių parapijos bertaininis susi
noms apie septyniolika žmonių
į lioteriją. Nariai, kurie ne
patarėjas.
Jisai
visuomet su
28.30
rinkimas. Paprastai mūsiškiai su
” ” K. Norvilaitė ....
Romos laikraščiai praneša, kad
Pirmiausiąi išėjo kalbėti M. Du
galės priduoti tikietus savo
savo
žmonėmis.
Jo
ofisas retai
” ” Kaz. šlušnaitė ............ 2.11
sirenka kluban, kad pirmiaus pa
iš Vatikano skubiai išvažiuoja
sevičia. Pasisakė kalbėsiąs pir
kuopų vyriausybei galės juos P-ni Julė Pudžvilienė . . 10.90 būna tuščias, o motutės, eidamos
silinksminti, pašokti ir t. t. Nors
kariaujančių viešpatijų atstovai
miausiai apie vyrus, o paskui
dabartiniame
laike tas nepadoru sugrąžinti pikniko darže cent P-lė Cecilija Česnaitė .. .. 4.36 pas kleboną, būtinai turi nusi
ir kunigai. Italijai pradėjus ka
apie moteris. Savo kalboje minė
” ” Zofija Sedimkaitė .. 1.92 vesti, arba ant rankų nusinešti
būtų taip elgties, kadangi mūsų ro raštininkui.
riauti, popiežius Benediktas XV
jo apie Newark’ą, apie hotelius,
A. 8. Prečinauskas,
.. 2.74 savo kūdikį, kad ir jų mylimas
” ” Ant. Beinoraitė
broliai
lieja
kraują
karės
išleido aplinkraštį,
pažymiantį
apie bačkas, kurioms dugnus, jis
Centro raštininkas. ” ” Marijona Mikšaitė .. 2.52 tėvelis jų džiaugsmu pasidžiaug
gyrės, dėjęs, tik paskui kada at lauke, o kiti kenčia vargą ir ba
Apaštališko sosto
neutralitetą,
dą, arba kitokius persekiojimus.
Viso .. $148.37. tų. Daugelis gi jų ir plaukus sa
išskiriant italų dvasiškiją, kurios
sirado mašinos ir jis pradėjęs
parapijos
Priėmė Kun. A. Staniukynas. vo sūneliams ėmė auginti ir šu
pareiga bus išpildyti savo parei NEW YORKO,
BROOKLYNO. savo darbą pametęs, važinėti po Pradedant svarstyti
Labd. Sąjun. Kasininkas. kuoti taip, kad būtų panašūs į
lietuvių kolonijas su prakalbo reikalus, mūsų vietinis klebonas WEST SIDE’S JAUNIMO IŠVA
gas tėvynės labui. Vatikaną ap
kun. klebono,
tuomi sutverdaLietuvių R. katalikiškų drau
K.
Matulaitis,
išdavė
atskaitą,
ŽIAVIMAS.
mis. (Tur būt geras uždarbis
leido Austrijos, Vokietijąs ir Ba
mos
naują,
šukavimosi
stylių —
gijų Sąjungos, 16 gegužio laikyiš surinktų įvariems reikalams
važinėti su prakalbomis R.) žo
varijos atstovai. Jie išvažiavo iš
Nedelioje,
6
dieną
birželio
a
la
Ežerskis.
Kun.
Ežerskis
—tai
toj konferencijoj paskaityta pas
CICERO, ILL.
džiu, kalbėjo apie visokius daly aukų. Minėjo ir pavardes ir kiek West Side’s jaunimas, artimųjų
Italijos jų valdžioms pareikala
vienas iš labiausia populeriškų
tabą iš “Draugo” 20-to numerio
kus, kurie jam
užėjo į galvą. kas ant ko buvo aukavęs.
vus. Draugiškų Italijai viešpatijų
Toliau, klebonas paaiškino, kad
raaž‘"‘„ burį,yi'. buv° *
Šiame Chicagos
priemiestyje ir lalAausiai mylimų mūsų kuni
pastabų skyriaus, kur tarp kri
Potam liepė dar neišeiti, nes jis
atstovai prie Vatikano pasiliko
važiavęs į Willow Springs, kur prisiglaudė vidutinė lietuvių ko gu
tikos kokio tai neaiškaus “Litpasilsėjęs, kalbėsiąs apie moteris. aukos pasiųstos Lietuvon, dėl ka linksmai praleido laiką
ant savo vietų.
bežai lonija — apie 400 suvirsum šei
htfanian Friendly Aid Society”,
A—kis.
yra lygiai
Jo vietą užėmė “extra” kalbė rės nukentėjusiems
Vokietijos ir Austrijos vai-,
džiant
ant
tyro
oro.
Be
dainų
ir
“atsišaukimo” yra pasakyta būk
cicilikams ir
tojas iŠ publikos Pileckas. Tam dalijamos visiems
džios atšaukė iš Romos visus
žaislų atsibuvo lenktynės, šoki
L. K. D. S. “nukripo klaidingoms
kitataučius,
išskyros
kurie vel
“extęa” kalbėtojui pradėjus kal
kunigus, prelatus ir kitus ka
nėjimai į aukštą per virvę ir daug
vėžėms”.
bėti visi katalikai išvaikščiojo iš tui nori pasinaudot, tinginius, ir kitokių priemonių. Geriausiai at
talikiškos dvasiškijos
viršinin
Taigi šiuomi
mes
prašom salės. Liko tik cicilikučiai. Išėjo kitus tam panašius.
kus, tų šalių pavaldinius, pasižymėję vaikinai ar merginos ga
Pagalios klebonas pridūrė, kad
vesdamos jiems kariauj&nčioj ar gerb. “D.” pastabų rašėjo, kad kalbėti Dusevičia antru kartu.
vo po puikią dovaną, iš kurios
minėtus nukripimo žodžius at Daugiau
nieko
nesusitvėrė tokiuos komitetuos esą visokių džiaugėsi ne tik apdovanotasis,
mijoj aprūpinti dvasinius kareišauktumėte. Mūsų L. K. D. S. kaip tik kunigus,
škaplierius pažiūrų žmonių — kunigų ir svie
vijos reikalus.
bet ir visas būrėlis, pritariant
nėra niekur nukripus, mes vei ir bažnytinės draugijas. Niekino tiškųjų, anot klebono, jau kunigų
griausmingų delnų plojimu.
kiame savo programo. užbriežtu kiek įmanydamas. Vyčiams taip- visur ir neužtektų. Galop klebo
West Side’s merginas galima
KANADOS
EUCHARISTIJOS keliu! Mes nieko bendro veikime pat kliuvo nemaža. Neužmiršo ir nas priminė, kad neklausytų vi pagirti ir už gerą šeimininkavimą.
neturim su “L. F. A. S.”
savo laikraščių išgirti.
sokių neteisingų paskalų, kurias
KONGRESAS.
Prirengtoji vakarienė taip
vi
“Šakė,”
Mūsų tikslas dabartinio veiki
Socij. Antanas. leidžia “Rankpelnis”,
siems patiko, kad per pusę valan
ir kiti tam panašūs šlamšteliai ir
Liepos 13, 14 ir 15 d. Kana mo yra pakreiptas aukų rinkime
dos neliko iš jos nei gabaliuko.
dos mieste Montreal atsibus Ka į Tautos Fondą, (ar tai būt blo
net klebonas kelis kartus ragino,
Vakare besiskirstant, sudainuo
NEWARK, N. J.
nados Eucharistijos Kongresas, gas nukripimas) norima sureng
kad kas atsilieptų, iš “Rankpel ta tautiškas himnas, po korio vi
“PAŽANGA,, eina tautiškai-krikščioniškoje
Mūsų miesto socijalistai neap
nio”, ir “Šakės”, skaitytojų, mat
dalyvaujant prancūzų ir anglų ti taip vadinamą “Tag Day” ir
sas jaunimas linksmas ir ingavęs
sieina be davatkėlių. 22 dieną ge
dvasioje.
dvasiškijai. Prancūzų posėdžiai jau gerb. mūsų apielinkės klebo
klebonas norėjo žinoti ką jie ma nemažai įspūdžių sugrįžo į Chicagužio jie buvo parengę vakarą,
no tame klausime.
“PAŽANGĄ“ leidžia “Draugo“ Bendrove
bus laikomi Teisių universitete, nas užprašė per bažnyčią mer
gą. Tarpe svečių matėsi nema
kuriame turėjo būti vaidinama
anglų Kongreso salėje. Garbės ginas užsirašyti rinkt aukas, net
Netrukus atsiliepė J. Levin- žai ir Bridgeporto jaunimo.
“PAŽANGĄ“ veda tie pat|s redaktoriai, ku
“Trya Mylimos”. Pasitaikė la
prezidentu busimojo
kongreso po du kartų, bet tik sunkiai tai
skas, net pripažįdamas, “Rank
K.
bai prasta dieną ir kada jau bu
le redaguoja savaltrašt| ‘Draugą“
paskirtas Quebec’o antvygkupis vykdoma, na ir su pagelba L.
pelnį” už rimtą laikraštį. Norėjo
vo laikas vaidinimą pradėt, apie
kardinolas
Begin, prezidentu K. D. S. norima įvykdint. Na o
“Pažangos“ Kaina
J. Levinckas ir daugiaus ką pa
pusę po 9, tai publikos buvo vos
Montrel’o antvyskupia Bruche- kaip “D.” perstato mus “krippasakoti, buvo jau ir pradėjęs,
Metams $3.00, pusei metų $1.50
KONCERTAS NAUDAI ŠV.
keliolika, iš kurių aštuonios ypasi. Laikė eucharistų
kongreso stant” tai mes jokiu būdu nebet jam trukdė klebonas, ir kaiAtskiri numeriai po 25 c.
tos buvo nusipirkę sėdynių tikie
KRYŽIAUS BAŽNYČIOS.
įvyks daug nepaprastų iškilmių, Ruprantame. Mūsų nuomone yra,
kurie kampuos atsiliepė,
tėvai
tus. Mūsų socijalistai matydami,
Adr.
posėdžiuose bus skaitoma pasi kad mes brooklyniečiai su chicaklysti, tėvai klysti.
Šv. Cecilijos Giedorių Draugi
kad daugiau žmonių neateina nu
žymėjusių katalikų veikėjų raš giečiais nesuprantam vieni kitų
Kiek žinau p. J. Levinckas, ro ja, nedėlioj, birželio 6 d. paren
siminė. Jų pirmininkas p. D., iš
tai apie Eucharistijos svarbą ir minčių.
dos
rimtas žmogus, tėčiam šiame gė koncertą šv. Kryžiaus bažny
ėjęs ant pagrindų paaiškino, jog
nuopelnus.
Atšaukimo komisija. vaidinimo nebus.
dalyke
apsiriko.
čios naudai.
Koncertas galima
Pirma, dėl
Red.
Prierašas. Dėdami šitą blogumo oro, antra, dėlto, kad
Toliau* buvo išduot oh ųarapi- priskaityti prie vieno iš geriausiai
atsišaukimą, mielai atšaukiame
Nevvarko devatkutės sustraikavo. Jos skaitlinės, ir rinkimas naujo pasisekusių, jeigu tik paimsime

Jo po baldakimu nešė Kardinolas
legatas Išganytoji • Švenč. Sakra
mente. Paskui baldakimo ėjo 8
kardinolai, kiti vyskupai ir atsto
vai pasaulinių valstijų ir popie
žiaus rūmų; ant galo nesuskai
tytos žmonių minios. 2 kartu pro
cesija apsistojo, o 3-tj kartų ir
paskutinį netoli nuo Rožancavos
bažnyčios, kad iš ten duoti pas
kutinį palaiminimų. Nutilo vis
kas: nes tie žmonių tūkstančiai
Uusilenkė iki žemei, idant priimti
Šventųjų Šventojo palaiminimą.
Staigu pasigirdo griaustinio bildesis ore, paantrino jį aplinkiniai
kalnai ir nunešė toli už Pirinėjų kalnų. O iš po dangaus plau
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DRAUG AS
riuos Amerikos laikraščius ir
Reikia dirbti atsargiai,
na į darbų vaikai turi likti
nevelkant dienų nuo dienos American Press Association,
namie.
Jie užauga nemokė
nes kiekviena pražudyta die nuo kurių reikalaujama, kad
dami jokio darbo, jokio ama
vardas
na nueina niekais.
Ji atgal lietuvių ir Lietuvos
to. T. y. neprisirengę į gy
spaudoje nebūtų ignoruoja
nesugrįš.
mas. Darbas geras, ir nuovenimų.
Geriausiai
ir patogiausiai
UV1IU
------Čia tėvų priederystė yra jei galima, tai pasibaigus pa- saikiai vedamas gali daug
TĖVAI turi RŪPINTIES vaikų iš tokio* nelemto padė rapijinėnis ir viešosioms mo-,prisidėti prie Informacijos
”x- -v—
VAIKU ATEITIMI.
i
•
• y  Biuro varomojo darbo.
jimo išvesti ir suteikti netik -kykloins,
tuojaus
vaikų •ir iš
Mums indom'ų tai, kad pra
Atėjus pavasariui prisiarti pradinį mokslų, bet ir tinka- leisti prie parinktojo amatĮiUų
amatų,
iš
kurio
jis
galėninko. Nereikia gaišinti vai dėjo rasties ir socijalistų, ku
no laikas, kada visos mokyk

>TABQ§»

kų jį stumdant nuo kertės į
los užsidaro trumpesniam arl^. gyventi*,
kertę. Kuo ankščiau tai pa
ilgesniam laikui.
Daugelis j
-- o------------si
vaiku pabaigia pradines mo nereikia via daug aiškinti. Jis J darysi, tuo daugiau sutaupysi
kyklas ir pradeda žiūrėti iš visiems aiškiai matomas. Tik jaunikaičiui brangaus gyvenikur turi pelnyti duoną sau ir klausimas kas vaikų amato iš- me laiko.
padėti savo tėvams, mažes mokins, kas pasakys koks yra I Dabar, kaip tik ir yra tas
niems savo broliams ir k.
jam tinkamiausis.
Taigi čia laikas. Taigi tėvai pasirūpin
Šiuo laiku tėvai jaučiasi už ir ineina tėvų priederystė. Jie kite savo vaikų ateitimi, nie
baigiu savo pareigas ir pra turi iškalno sužinoti prie ko jų ko nelaukdami leiskite mokin
deda laukti nuo vaikų lyg tai vaikas yra geriausiai tikęs, ties jiems tinkamo užsiėmimo.
atmokėjimo už visų jiems ligkokios vaikos fiziškos bei
šiolai suteiktų globojimų, prie

Amato reikaingumų, rodos,

protiškos pajėgos ir kų jis ga

nuo
dar
prie
išei

kį darbų.

Jau lietuviams yra žinoma,
kad Suv. Valstijose nuo keletos metų yra įsteigtos kra
sos taupymo bankos. Jos yra
randamos prie visų didesnių
krasos stočių.
Pinigus į jas

gali padėti kiekvienas ant sa sus čia suplaukusių tautų na
vo vardo.
Niekas neišduos rius vienybėje. Tų pasiekti ji
kiek yra jo pinigų padėta.
tikisi aiškindama Amerikos
Kad palengvinti pinigų tau idėjų, tam ir skiriama Ame
pymų tiems, kurie gyvena to rikonizavimo diena.
liaus nuo tij vietų, kuriose
randasi tokios taupymo ban
POLITIŠKOS TARYBOS.
kos,. daliai- įvedama tam tik
‘ ‘ Vien. Lietuvninkų prane
ras būdas siuntinio pinigų į šama štai kas:

dvejoti nėra ko. Tik tas dar
bas pas mus buvo labai ap
leistas. Reikalas yra labai
svarbus. Iki šioliai visas kas
gulėjo ant vieno Informaci

mūsų Raulutis eilioja:
Nors tikinčiu užgimiau,
Bet Raulu pasensiu,
Prietaruose aš užaugau
Kas mielą valandėlę Raulas susirūpinęs,
Tokiuo būti vengsiu.
jojo karštoje sieloje virte-verda begaliniai
Pačią vesti sumaniau
geismai ir svajonės apie būsimąji cicilikišką
Del draugų gerovės,
rojų ant žemės. Jis kart nuo karto veda gin
Katalikės negavau, —
čus su Kaziu apie laimingos gadynės ateitį,
Kas laisvą prirodys.
persiskyręs su savo draugu, nekieno nevar
žomas vien tik mąsto, kaip jis bus laimingas,
Jeigu laisvą šliubą imti
patenkintas, kiek jam naujų malonių atsidės
Su manim norėtų,
kokiuose puikiuose rūmuose jisai apsigyJį liuosybės daug pasemtų,
ir iVVivi.
T'~~----- r~ 1 ateis x
---- ,wiana rojaus
lqib-«K laikas.
J]
vens, kada
žemiškojo
Ir
Jei manę mylėtų.
pavalgys jis tada gardžiai ir atsigers visokių
Aš po miestus šios salės
maliasų, byru, džinių, tarnai ji garbins kaipo
Skelbsiu cicilizmą;
kokį dievaitį, juokdariai-klounai savo šposais
Ji Raulučių priperės
nubrauks nuo jo kaktos vargo raukšles. Vie
Ant garbės Raulizmo.
nu žodžiu Raulas bus laimingas ir tą laimę
jam suteiks ne kas kitas, kaip tik cicilikiznao
Mus vaikučiai laisvai augs
vartai, pro kuriuos pražengus, pasaulio gro
Laisvai ir poruosys,

AJONiy DAINA.

augtų.
Nelabai senai jis buvo sumanęs tokį da
lyką: jei iš dabar sąjungai priklausančių na
rių, kiekvienas prikalbins dar po vieną narį,
tai sąjunga už kiek laiko turėtų net šesius
tūkstančius narių. Bet tas Raulo gudrus suma
nymas nepavyko. Kiek jis nepačventė laiko,
darbo ir energijos, kad praketus sąjungą,—vi
skas po peibelių nuėjo. Visas kertes, užkerčius
išlandžiojo, gatves, saliūnus rapomis išrapojo, kad tik sąjungai suradus naujus špykius,
net dokumentus ir paliūdyjimus kiekvienam
kaišiojo, užniek viskas. Nei “Kova” su
“Šake” nepagelbėjo.
Pastebėjo mūsų Raulutis, kad biznis nekaip eina, sąjunga nesididina ir, kad situaciją pagerinus, Raulas grie

bės kitokių kovos būdų.
Žinodamas,
kad prie sąjungos priguli
bemaž vieni tik “Bingeliai”, Raulas sumanė
ateinančiame sąjungos susivažiavime įnešti
sumanymą, kad visi neženočiai “Bingeliai”
apsivestų ir tokiuo būdu sąjungą prapla
tintų. Kad iš anksto savo sumanymą pasta
čius geresniojc šviesoje, Raulas nutarė pir
ma pats apsivesti ir savo pavyzdžiu patrau
kti kitus. Išpradžių buvo nuėjęs prie katali
kės su piršlybomis, toji jam tuojaus arbūzą
pakišo ir noroms — nenoroms meilinasi Rau
ktis prie laisvųjų merginų
Rinkdamas sau gyvenimo draugę, Raulas
pasidarė dideliu svajotojų, ir net dainas py*
na apie savo busimąsias pasekmes. Štai kaip1

fronauskas ir A. Gurskis dan
tistų. Visi jie buvo valparaisiečiai. Linkime naujiems
veikėjams pasisekimo.
TKUMPA “LIETUVIŲ DRAU
GIJOS
NUKENTĖJUSIEMS
DEL KARĖS ŠELPTI“ VEIKI
MO APYSKAITA, NUO PRA
DŽIOS VEIKIMO LIGI 1916
METŲ BALANDŽIO MĖ
NESIO 8 DIENOS.

(Prisiuntė Dr. J. Basanavičius).
Vos karei prasidėjus, Suval
kų ir Kauno gubernijų paprūsės
gyventojai, paskiau vietomis ir
Vilniaus su Gardino, ėmė bėgti
sužinojo- j ramesniąsias vietas. Daugiau-

tas bankas laiškais.

Kitas gi .lenkas, Petrowski,
buvęs Chicagos
mie
sto
advokatu
išvažiuo
ja į Lenkiją, kad galėtų,
tikrai sužinojęs savo tautiečių
padėjimą, pranešti civilizuo
tam pasauliui.. Tame daly
ke jam padeda netik patys
lenkai, bet ir amerikiečiai; ypatingai “Chicago Herald”,
kuriam Petrauskis pasižadėjo
rašyti netik pranešimus iš nu
kentėjusios dėl karės Lenki
jos, bet ir istoriškus straip

jos Biuro pečių, kuris nema
ža tame dalyke jau pasidarba
vo.
Jo dalbai pradeda at
kreipti atidų ir mūsų rimtes
niųjų tautininkų, kurie ligšio
liai stengės jį kaip galėdami
ignoruoti. Gal ir prieis ka
da nors prie aiškesnio daly
ki) supratimo ir tie, kurie pir
miau į viskų žiūrėdavo per snius.
spalvuotus stiklus. Duok Die
Lenkai supranta savo padė
ve.
jimą.
Jie jau spėjo įsigyti
yra nelengvas darbas, dažnai
“Naujienose” nesenai tilpo simpatijų civilizuotų žmonių.
Į vra naudinga pasiteirauti vie
tekstai angliškų laiškų rašy
G mes lietuviai? Bereika
no kito turinčio apie amatus
tų p. K. Jurgelionio į kai-ku- lo ir kalbėti. ,
kokį nors geresnį supratimų.

žybes it grybai po lietaus digs.
Kad tie laimės vartai būtų platesni ir
Raulas be jokio vargo1 ir kliūčių galėtų įva
žiuoti pro juos į žemiškąjį rojų su visais sa
vo tarnais, tarnaitėmis ir kitokių gyvūnų ban
da, jam reikia kaip galima daugiau prikal
binti narių prie sąjungos. Ir Raulas nesnau
džia, net naktimis nemiega, vis galvoja, kaip
čia greičiau savo tikslą pasiekus, kad svajo
nės išpildytų. Reikia Raujui taip dalykus pa
vesti, kad ne tik kad nepfaltų žemyn tie trys
tūkstančiai sąjungos narių, bet daugintūs-

sais įlįsti. Žinoma, kiekvie
nai tautai toks dalykas patik
ti negali. Nes ištikrųjų, jei
Suv. Valstijos pradėtų užjau
sti daugiau vokiečiams, kaip
turėtų jausties italai, prancū
zai, anglai ir k. Taigi val
džios priedermė užlaikyti vi

Iš tikrų šaltinių
,
,
pabėgėlių d
atiteko
Beto krasos valdyba rengia me, jog eina tarybos
tarpe i;-.
lie-||sia Lietuvos yra
.1(Jy9>i
paaiškinimus 22 kalbose, (tur tuvių politikos veikėjų ir kitų
LENKŲ VEIKIMAS.'
mūsų krašto miestas ir kur su*
apie tų pavergtųjų tautų, kaip: lat
Šiomis dienomis atvažiavo būt ir lietuviškoj)
sieina geležinkeliai. Mažiau nu
Chicagon ir ragina lenkus ir bankų naudingumų ir kaip vių, lenkų, rusinu, estų, bal kentėjusieji laikinai čia prisi
tarusių, čekų, finų, net ir ser glaudė. O kas liko be pastogės
amerikiečius
prie
šelpimo joms galima naudoties
bų bei rumunų, po kitomis
be duonos kąsnio, tiems pasi
DEL SVETIMTAUČIŲ INFOR Lenkijos gerai žinomas muzi Lietuviams patartina savo tautomis nelaisvę veikiančių. irdarė
reikalinga nuolatinė pa-,
sutaupytus
pinigus
dėti
į
krakas I. Paderewski. Jo var
MAVIMO.
galba.
Todėl pat karės pradžio
das žinomas visam civilizuo sos bankas vietoj nešti į ko Pakol darbas neatliktas, ir ne
je Vilniuje iškilo aiškus veika
Taigi nebus kias neužtikimas įstaigas kaip turėdami mandato tatai dary
Kitoj viėtoj dedame mūsų tam pasauliui.
žinomų priežasčių, us steigti pabėgėliams "elpitno
sandarbininko straipsnį, aiš įstabu, kad į jo parengtas pra Kaičio, Jasiulio^ir k., apie ti, delei
draugiją.
|
kinantį delko
turime infor kalbas prisirenka tūkstančiai kurias mes taip dažnai gir- mes plačiau negalime praneš
Tam darbui
dirbti sukruto
muoti svetimtaučius apie lie klausytojų, kurie netik išsi džiame, bet girdžiame tik tada ti, tik pasikakiname tuo pra vietos lietuviai. Jau 1914 metų
nešimu brolių lietuvių žiniai.
neša didžiausių užuojautų nu- j kada jau per vėlu.
liepos mėnesio 27 dieną, vos sa
tuvius.
Kad' informavimas svetim kentėj usiems lenkams, bet ir
kaitei tepraėjus po karės pas
paaukauja
nemaža
pinigų
kelbimo,
Dvinsko karės apygar
taučių yra reikalingas, čia
AMERIKONIZAVIMO DIENA. Į
M0SŲ F0NDŲ STOV,S-

žiūrų ir tt.
li su joms nuveikti. Nes daž
Daugelis tėvų net nei ne nai matyti tvirtų petingų jau
mano, kad dar su pradine mo nikaitį atiduotų į mokyklų, ku
kykla vaikas nėra pastatytas rioje jis prasėdi tris-ketu
j tikrąjį gyvenimo kelia. Vie liūs
ir
daugiau
metų,
nas mokėjimas skaityti ir išeina, pasak Puškino, ma
šiek-tiek rašyti bei skaitliuoti žiau žinodamas, neg kad
nėra dar galutinas vaiko į žinojo
įstodamas.
Taip-pat
gyvenimų primosimas. Ypa dažnai prisieina matyti ir sil
tingai šioje pramonijos šaly pno prigimimo jaunikaitį be
je. Be to viso vaikas turi bū simokinantį
murininkystės.
ti mokinamas kokio nors dar Kaip vienas taip ir kitas, po
bo. amato, o, jei galima, tai ir kiek laiko veltui pražudę pi
profesijos.
nigus ir laikų pameta savo
Ūkininkai augindamas savo darbų ir tveriasi už kito, jo
vaikus, nuo pat mažų dienų nemokėdami, už trečio ir tt.
pratina jį prie ūkės darbo; Taip ir lieka nelaimingu besi
kurpius — mokina čebatus blaškančiu iš vienos dirbtu
siūti, ir tt. Kiekvienas amat- vės ar ofiso darbininku, neatninkas, kurio darinis nerei- nešdamas nei sau nei darbda
Kalauja atsiskirti nuo šeimy viui naudos, kokių jis galėtų
nos, lengvai gali išmokinti sa atnešti, jei butų iš pradžios
vo priaugančių kartų to dar atsistojęs ant teisingo kelio.
bo, kurį jis pats moka. Te Dėlto tėvams ir reikia būti la
čiau visai kas kita su dirbtu bai atsargiems parenkant sa
vės darbininku, su mainieriu. vo vaikams užsiėmimų. Tai
Čia savo vaiko jis negali
m&žų dienų pratinti prie
bo. Gyvenimo aplinkybės
to neprileidžia. Kada jis

rie pradėjo inžiūrėti infor
mavimo svarbų.
Nors tiesa
ne visi.
Nes jau vėlesnia
me to paties laikraščio nume
ryje pasirodo balsai prieš to

KRASOS TAUPYMO B AN KOS.

Poterėlių jie nekals
Laisvėmis vaduosis.

Bažnyčias lankyt uždrausiu,
Kad nebūtų paikus
Petnyčioje mėsą mausim
Kad būt visi sveikus.

dos viršininko leidimu, buvo įs
teigtas “Vilniaus lietuvių komi
Ketvirtą dienų liepos Ame
tetas pabėgėliams šelpti”. Nors
rikos miestai, ypatingai tie, ku
tas komitetas veikė bemaž pusę
riuose daugiausiai apsigyvenu
metų ir šelpė be skirtumo kiek
šių piliečių ir nepiliečių atei
vienos tautos ir tikėjimo pažiū
vių rengia amerikonizavimo Liet. Gelbėjimo. Fondo
rų žmones, betgi nesuspėjo su*
dieną. (Americaniaation Day) ir autononi. skyriui
5,272.07 silaukti aukų iš kitur ir turėjo
Tą dieną bus rengiamos pra
Malonu mums pažymėti, tenkinties vietos lietuvių šalti*
kalbos, kuriuose bus aiškina kad reikalą gelbėti tėvynę ge mais.
Tuo tarpu pabėgėlių daugėjo.
ma ateiviams Amerikos idėja. riausiai supranta lietuviai ka
Jų plačiai pasklido netik Vii*
Bus stengiamos inkvėpti ame- talikai. Tas aiškiai panodo,
niuje, bet ir po kitas Lietuvosrikonizmo dvasią.
kad.jieniB labiausiai nukentė vietas. Komitetas gi nuolatinių
Paskutiniausiais laikais A- jusiųjų vargai rūpi.
šaltinių pagalbai neturėjo ir te
merikoj pradeda į aikštę eiti
gyveno įvairiomis aukomis, ku*
tautų skirtumas.
Ypatingai
riomis visako negalėjo aprėpti.
KETURI NAUJI DAKTARAI
Dėl šių priežasčių jis ir užleidipradeda kilti balsai iš tarpo
Šį metą, kiek girdėties, pa savo vietą, mažne 1000-čio pa
vokiečių amerikiečių^ kurie
baigė mokslus keturi nauji bėgėlių šelpimą, platesnei Lietui
nepasitenkindami
Amerikos
daktarai. A. Dambrauskas ir vos krašto organizacijai, būtent.
neutrale politika, stengias tai
I. Klimas medicinos ir S. Ša- “Lietuvių Draugijai dėl karės
vienur tai kitur su savo balnukentėjusiems šelpti”.

riais susipažinau, gyvena.
Matyt puiki
nauja mūrinė bažnyčia.
Kasžin ar tas
malonus kunigutis Taučius dar čia gyve
na ? Ar tą smuklę dar vis laiko Simo
nas Stotkus? Jisai prisižadėjo sunaikin
ti kleboną, kad tas prakeikė jo smuklę.
Tas viešbutis neperpuikiausia atrodo, te
čiau reikia ineiti į vidų. (rengiasi ineiti

kaip iš kairės ineina Pranas).
PRANAS: Tikrai pavirtau į gyvulį; žemiau
už mane joks žmogus negali nupulti, (pa
stebi Gintautą): Žiūrėkit! Labą dieną,
tamstai! :
GINTAUTAS: Ar mane akys nesuvadžioja?
Ar tai tu, Linksmuti?
PRANAS: Žinoma tas pats Pranas Lakštas,
kuris tamstą palaikė už matininką apie
dešimtį metų atgaL Bet tamsta nieko ne-

Pagal praėjusių savaitę pa
skelbtųjų apyskaitų Amerikos
lietuvių surinkta aukų:
Tautos Fondo
18,675.97
Liet. Šelp. Fondo
8,210.74

“Lietuvių Draugija dėl karais
PRANAS: Taip, tik pats yra smarkiausiu nukentėjusiems šelpti” pradėjo
savo bonkų tuštytoju. Bylojosi del^ Ga Veikti 1914 m. lapkričio m. 21
sritin ineinm
liūno dukters užmušimo. Liudininkai bu- d. Jos veikimo
vo jo degtine papirkti ir bylą laimėjo, bet,
®uva^kų,
Vilniaus iv
nemažai jam viskas kainavo. ’ Nuo to lai-,
1M> gubernijos,
.. ,.
t.
y. mažko nuodijo mane kaip galėdamas, bet nie-,®“* etnografinės Lietuvos plmko neįstengė, o dabar ir senai, nes pasi- ,
_ Draugijos tikslas yra visi tų
žadėjau daugiau negerti. Turiu gerą,
nukentėjėliai, — iv
darbą — susiderėjau pas majorą Galiūną į {^tuviai, w lenkai, ir rusai, iv
— - - malūne.
•- ,
žydai, ir katalikai, ir pravoslmdirbti
Toliau bus
vai **
kitokie, šelpti viso
kiais reikalais, būtent: steigti

Dr. A. L. Graičūnas.

prieglaudos, bendrabučiai ir val
gyklos, rūpinti
reikalingiems

drabužiai, didžiai nukentėjusių
vietų žmonėms duoti maisto, pi
nigų ir tt. Be to, karės aplan
kytoms vietoms apžiūrėti, ne
ODA
laimės dydžui ir kokybei sup
LEKCIJA XVI.
rasti Draugijos Komitetas siun
atsimainet.
Katulai ir raumenis.
čia tam tyčia savo ingaliotinius^.
GINTAUTAS: Negaliu tau padėkoti pana
Prisižiūrint į automobilių gali patėmyti,
kurie paskui praneša Komitetai
šiais komplimentais. Reikia pasakyti, kad
kad
jis susideda iš daugelio
atskiriu- dalių.
-------- „----------------------------~
2"' ką matę, ką girdėję, ko reikią.
persimainei labai žymiai.
PRANAS: Taip, aš žinau. Jei bent tamsta
iš mandagumo norėtum meluoti.
GINTAUTAS: Matyt, kad esi gyvenimo su-i
vargintas, o gal degtinės? Atmenu, jau
senai nežmoniškai ją vartojai! Kas per

SVEIKATOS

SKYRIUS.

Vienos dalys yra padarytos, kad galėtų ma- į
šiną „judinti,
~™'U
-------- y o- kitos,, tik,, kad ~palaikytų
_ _ km-1
voje nedaleidžiant toms dalims išsisklaidyti
Tas pats yra ir su mūsų kūnu — jame ran
dame raumenis, su kurių pagelba visos kū
no dalys- yra judinamos ir kaulus, kurie lai

pranešimų Komitetas pa

mato, kame galima atidaryti iv
ten atidaro savo skyrius. Ligf
šiol Draugija yra atidariusi S#
skyrius, (Kauno gub. 37 skyriaį,
Vilniaus gub. 26 skyriai, Gardi
no gub. 3 skyriai, Suvalkų guli.
32 skyriai), kurių globoje ran

galėjo?
ko ir palaiko kūną.
PRANAS : Prisipažinsiu, kad reikia jai nusi
Kaulą priedermė. Jei savo kūno dalį paleisti.
Juo daugiau jos vartojau, juo čiupinėsi, tai užtėmysi, kad didelė dalis susi
daugiau jos buvo; ant galo nebuvo kas deda iš kaulų ir raumenų. — Vieni kaulai yra dasi per 10.000 pabėgėlių, nemi
nint čia pačios vietos nukentėjšdarą ir atsižadėjau suvis.
ilgi ir apvalaini, kiti yra paplokšti. Ilgi kim lių
GINTAUTAS: Taip? Tai gerai padarei, nors iai, kaip tai rankų ir kojų reikalingi judėjiTikros paramos iš jų
Draugijos ingaliotiniais yrwj
truputį pervėlai. Kaip senai?
|mui. paplokšti sudaro pavydalą krepšio, ku Dailės Dr-jos pirmininkas
Susilauks Rauli2mas;
A'PRANAS: Tiesa netaip senai, nes tikką da riame užlaiko delikatnas kūno dalis nuo susiIt pyragas ant mielių
Ėmuidainavičius;
“
Saulės
”
B*rbar majoras Galiūnas man liepė eiti pas žeidimo. Galvos kaulai apsaugoja smegenis
Kelsis cicilizmas.
jos pirmininkas kun. kan. Kkleboną Taučių sudėti prisiegą. Bet dau
nuo susižeidimo; krūtinės kaulai — širdį, Olšauskis, laikraščių bendradar
Skaniuos vynuos pasinėręs,
giau nei lašelio negersiu.
plaučius ir kitas minkštas kūno dalis.
bis literatas P. Penkaitis, p. B.
GINTAUTAS^ Tai gerai. O kas per vienas
Aš sau pluduruosiu;
Kaulai yra susinarinę tarp savęs savo Vileišienė, kun. Stankevičius iv
tas majoras Galiūnas, ką taip gerai pa
Daugpatystę prisiėmęs
galais. Kaulai ir susinarinimai kaulų nėra stud. Aleksiukas. Be ingalioti*
Kaip ūdras liūliuosiu.
tarė?
taip lengvai sulaužomi, jeibent labai ir ne nių, Draugija turi dar savo dar
PRANAS: Ar tamsta jo nepažįsti? Ar ne paprastai šiurkščiai apsieisime. Pertai pri
bo dalininkų: Rygoje mokytojų
Gaujos tarnų ir tarnaičių
pameni? Tai padoriausias žmogus visam
valome
būti
atsargiais,
kad
nenžKpti
ant
augPr. Mašiotą bei kun. J. Tumą iv
Aplink manę sukinėsis,
Pajūryj ir geriausias kunigo klebono
štumos,
nuo
kurios
gali
nupulti,
arba
užlipus
Maskvoje inžinierius T. Naruše
O meilužiu tai du gužiu
draugas. Jūs jį turite pažinti.
vičių, Pr. Stanaitį, literatą Jur
augštai nešokti žemyn.
Prie Raulo gėrėsis.
GINTAUTAS: Ne, nepamenu! Seniau majo
Sveiki raumenis ir Kaulai. Raumenis ir gį Baltrušaitį ir daktarą GaidshDūda
ras Skirsna buvo visų godojamas. Ga
kaulai būna tik tada sveiki ir tvirti, kada as mavičių.
liūnas? (užsimąsto): Atmenu, atmenu — muo gyvena pagal pamatinius sveikatos dė
Komitetas, naudodamasis savo
Galiūnas. Juk tai buvo didelis tinginys
snius. Geras maistas, tyras oras yra būti ingaliotinių arba skyrių praneSsJ. Širvintas.
ir girtuoklis...
nai reikalingi visoms kūno dalims, o ypatin- mais, šelpia reikalaujančiuosius,
PRANAS: Taip, tas pats. Kuomet numirė jo
>me.
muo
raumenims.
Norėdamas turėti tvirtus tik dėl pinigų trūkumo nepajė
mergaitė tartum ranka atėmė.
Nuo to
Paskutiniuose raumenis žm<>gus privalo vengti alkolinių gė gia visų reikalavimų patenkintL
laiko neėmė nei lašelio.
Pai
Marijampolės sky
ralų. Alkolis susilpnina raumenis.
Atletai, Pavyzdžiui,
rinkimuose blaivininkai ji išrinko miesto
rius
vienam
kartui
prašė pašal
—
tai
yra
žmonės,
kurie
eina
risties,
arba
(Tąsa)
majoru, vieton Skirsnos, kuris taip ne žaidžia kokias žaismes pergalėjimai vienas ki pos 8060 rublių ir mėnesinės p»maloniai nuvažiavo su savo turtu ir dabar
PENKTAS AKTAS.
to miklume ir tvirtume, niekad nevartoja šalpoo po 390 r. Ten d n odą kam
sėdi kalėjime...
svaiginamų gėrimų.
Jie žino gerui iš kitų dienų po 2 svaru duonos snau*Pirma Scena.
GINTAUTAS:* Taip, skaičiau laikraštyj.
O
datyrimo, jog jie negali laimėti žaismėje, jei gmiems ir po 1 svarų mažiems
(Reginys — gatvė prieš Stotkaus smuklę).
tas, tas... kaip jo pavardė?••• Vyšnevskis...
ūgi 10 meti; vaikams; pietų ta*
-------±jf
T-™. devyni
vartoja svaiginamus gėrimus.
GINTAUTAS
(imtina iš dešinės): Jau
tiekia pradieniui;
dieno indų
kur
yra?
Del
sveikatos
visam
kūnui,
bet
ypatingai
metai nuo mano paskatinio apsilankymo. PRANAS r Tas latras? Jis užmušė Skirsnos
kuomet
esą
pietūs,
suaugusieji
raumenims, reikalingas yra mankštinimas.
Ant išvaizdos nedaug kas atsimainė. De
sūnų Kazuką ir buvo nuteistas pakarti,
Apie
mankštinimos tne9 pakalbėsime atskirai tegauna tik po vieną svarą duo
vyni metai — ne trumpas laikas. Papra
bet patsai kalėjime pasikorė
nos; taip šelpiamųjų esą apie
tolimesnėje lekcijoje.
stas žingeidumas čia vėl mane traukiau
i>—
— *----- *——------Žingeidų žinoti a® visi tie asmenįs, su ku-GINTAUTAS:
O Stoikas ar dar gyvuoja?

Jie užaugę man padės
Naikinti skriaudėjus
Katalikų kunigus, —
Visus piktadėjus.

DEŠIMTS METŲ SMUKLĖJE.
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DRAUGAS

>3KksJKoStt- <«•
?»> W
nuo sky Račkauskas apšmeižė mūsų kaip tenai mūsų lietuvių brolių
pusę tūkstančio.... Marijampo jęs 100 rub. S. Rajeokis, perio tas gauna prašymų
rių,
parapijų
ir
Suvalkų
ir
Vil

Draugijos
ir
tautos
žinomąjį ir didžiai bereikalingai kraujas liejas, jie
lės skyriui Draugija teišsigalėjo dinės spaudos
paskirti tip 2674 rublius. Šis pa- “Žurnalisto” redakcijos Komi niaus gubernijų seniūpijų pas branginamąjį veikėją p. J. į mus daug švelniau žiūrės kaip
vyzdėdis aiškiai piešia vargo di teto narys; pati Draugija šiam tirti jiems pinigų sėkloms pirk Gabrį. Jisai parašė, kad p. rinksime aukas nukentėjusiems
ti, taip-pat pasirūpinti, kad pi Gabrys užkopęs augštai mū dėl karės ir gausingiau aukuos.
dį ir ištekliaus stovį. Beto nu fondui yra paskyrusi 900 rub.
giausiai būtų minėtosios sėklos
kentėjėlių vis daugyn kreipiasi
Trečia, mes lietuviai amerikie
sų viešam gyvenime netei
Iš visko, kas čia pasakyta, ma vežamos.
čiai
būdami plačiai susipažinę su!
į Draugiją.
tyti. jog Draugija stengiasi su Komitetas, dalyvaujant agro singais keliais, politikieriaus
mūsų kaimynais amerikiečiais bū- jj
Nors šiandie didelėje Suvalkų mažinti visų pabėgėlių
vargų,
ne kartą yra keliais, kad p. Gabrys esąs sime jų labiau pagerbti ir todėl R
gubernijos dalyje, dėl karės žy vienok, neturėdama pakankamai nomų sekcijai,
kalbėjęs apie pristatymą Suval politikieris, kopiantis augštyn pasekmingiau gyvensime tarp jų.
Jei nori tikrai suprasti kurioje Europos vie- o
gių joje, Draugija nebegali veik lėšų, tik truputėlį
jį mažina. kų guberuijon grūdų maistui ir kitų pečiais.
Kuomet gi p.
|
toje
atsibuna šiais laikais karė, būtinai turi $
Bridžių Pranelis.
ti, bet nuo to išlaidos ne tik Draugija nori pagerinti
ir iš sėklai. Tečiau
Gabrys
pareikalavo
tai
at

dėl
visai
nepa

kad nepamažėjo, bet dar padi plėsti nukentėjusių
ingyti žemlapį.
Kiekvienam atsilankiusiam 8
dėl karės
dėjo. Mat visas dešinysai Ne šelpimo reikalų, bet jai trūksta reinančių nuo Komiteto aplin šaukti (“Tėvynės” No. 46,
musų bankoje, paprašius žemlapio prie lange- ią
kybių iš derybų šituo reikalu 13 d. lapkr. 1914 m.) p. Rač
muno krantas Kauno, Vilniaus tam tikslui lėšų.
lio No.T2, duodame Rusijos žemlapį veltui. Kusu Suvalkų gubernijos
Biuro kauskas tame pačiame “Tė TEISIU SKYRIUS.
ir Gardino gubernijose dabar,
Rusų ir lietuvių visuomenei (Prisutsvijos)
rie
negali patys į musų bankų pribūti, gali a
nariu Valdybės vynės” numeryje (Redakci
tenykščių skyriij
pranešimais, supažindinti su Draugijos veikimums pranešti laišku pridedami du centu kra- 8
Norėdami gauti t eisiš ką patarimą,
Patarėju Štilbachu nieko neišėjo.
esąs pilnas alkanų, nuskurusių
,mu, su žmonių vargų, taip-pat Turėdama daugiau lėšų, Lie jos prieraše prie p. Gabrio malonėkite aiškiai ir pilnai, iki ma
sos
ženkleliais, ir tuojaus Rusijos žemlapis bus $
iš Suvalkų žemės pabėgėlių, ne ir aukoms padidinti, Komitetas
laiško) štai ką teikėsi apreik žiausios smulkmenos, parašyti reikalą,
pati
imtųsi
jiems pasiųstas krasa
minint pat vietos nukentėjėlių paskleidė 25 tūkstančius su vir tuvių Draugija
ir ką norite žinoti, ir pasiųskite laišką,
,
statyti
žmonėms
reikalingų
da šti:
dėl priešininko
įsiveržimo, dėl
šiuo antrašu:
✓
šum lapelių rusų ir lietuvių kal bar pavasary sėklinių grūdų, gi
Advokatas A. A. šlakis.
Tuo tarpu atšaukiamo tuos
kariuomenės ėjimo, dėl rekvizi
ba, prašydamas aukoti nukentė dabar ji tegali padėti žmonėms
žodžius..
Savogi
kelių
surinkę
“
Draugo
” Teisių skyrius, 1800 W. 46tli
cijos ir taip toliau. Taigi, nūn
jėlių reikalams; tuo prašymu tik pasirūpinimu papiginto grū
PEOPLES STOCK YARDS
st., Chicago, Illinois.
reikalingus
dokumentus,
pas

Draugijos
skyriai
prisispyrę
Komitetas kreipėsi į visas lietu dų vežimo.
kelbsime
juos
ne
“
Tėvynėje
”
,
Adv.
A.
A.
Šlakis.
prašo, kad Vyriausiasai Komi
bet kituose laikraščiuose...
vių įstaigas. Dabar
Komitetas Pagerinti ir išplėsti keturių
tetas bent opiausias reikmenes
ruošiasi
kreiptis į žemietybes gubernijų nukentėjėlių šelpimo
Nuo to laiko praėjo ilgi
tenkintų pinigais, drabužiais ir
surengtų reikalui Draugijai toli gražu ne septini mėnesiai. Pražiūrėjo AR GALI ANTRU KARTU
valsčius.
Iš visų,
maistu.
Pavyzdžiui, Gardino
UŽMOKESNIO PAREIKALAU
rinkliavų,
ishland Avė. ir 47-ta gatv.
Draugijos
naudai
pakanka lėšų, ir ji negali dėl to me akeles, prarymojome ran
gub. Draugijos Dubravos sky
TI?
ypačiai pasisekė rinkliava Žemai išplėsti savo veikimo ligi pagei keles,
o tų pažadėtų doku
riui, kurio plote, pasak mūsų inShamokin, Pa., kovo 2 d. 1918.
Chicago, UI.
čių ir Vilniaus Vyskupijos ka daujamo laipsnio. Draugijos lė mentų kaip nėra, taip nė
galiotinio pranešimo, esą sude
(Į Teisių
Patarimų
skyrių
talikų ir reformatų bažnyčiose šos, kaip matyti iš padėtos čia
ginti šeši kaimai ir kur priskaira — nei “Tėvynėje”, nei ki
1. Jeigu tarnui užmokėtų algą
Jose surinkta apie 20 tūkstan rubrikos,
susideda iš dvejopų tuose laikraščiuose.
toma per 1000 išbėgėlių iš Su
Ir ne ne “čekiu”, tik pinigais, ir negau
Seniausia, didžiausia, Ir saugiausia banka
sumų: 1) sumų, gautų iš Didž. kantriai galvojame sau: kada tų iš jo parašo-(receipt), ar ga
valkų gub. Augustavo apskri čių rublių.
Prie Stoek Yardų.
Lėšoms padidinti Dr-ja taiso Kunigaikštytės Tatjanos Komi
ties, kur trūksta maisto ir pačių
li jis reikalauti užmokesnio an
gi,
o!
kadagi
ateis
p.
Rač

reikalingųjų daiktų, Komitetas vakarus, koncertus, lekcijas ' ir teto ir 2) iš sumų susidariusių kauskui tas “savo laikas”? tru kart ir kaip ilgai?
Musų turtas siekia 6.000.000 dol.
ir narių mokesnių, įvairių rink
tegalėjo paskirti tiktai 500 rub. t. t.
.2.
—
Paėmęs
kokį
daiktą
Savo veikimo plote Draugija liavų, atskirų žmonių ir visuo nejaugi per tuos septynis mė (knygas, piano) ant išmokesnio,
pašalpos.
aukų, menės įstaigų aukų ir tt. Per ke- nesius taip ir negalima , bu o paskui atsisakius mokėti ir su taip-pat apie reikalingumą auką dėl, šv. Juozapo Dr-ja, šv. Jono k..t.
Gagctyino gub.
Naujadvarioi nesivilia gauti didesnių
mūsų brolių Lietuvoj. Po prakalbų štytojo Dr-ja.
skyriaus plote sudegę astuoni kadangi 1) visas jis yra nuken turius su viršum savo veikimo vo surinkti anų dokumentų? grąžinus daiktą,
ar gali “fir klebonas A. Jusaitis parodė paveik Šv. Juozapo Brolijos susirinkime-su
gub. plotui Man, žemiau pasirašiusiam, ma” kibti prie sudėtų banke slus ir kokioj vietoj Lietuvoj dabarti aukota
$332
sodžiai net su arkliais, karvėmis, tėjęs dėl karės ir nuo karės 2) mėnesius keturių
nė karė randasi. Potam buvo rinktos
Lietuvių Dienoje bažnyčioje rink
čia
renkamos
aukos
Raudonajam
buvo
net
pašokusi
mintis
—
Draugija
tegavo
iš
Tatjanos
Ko

kiaulėmis ir t. t. labai nukentėję
klijento pinigų?
aukos.
liava:
A. Rubliauskas
$2j0O
J. V.
keturi, išviso sugriauti esą 307 Kryžiui ir kitoms įstaigoms ir miteto 45 tūkstančius rub., va imti ir galutinai užtvirtinti
3)
pasiturį
vietos
bajorai
len

dinasi
vos
40%
visos
sumos,
inPo
$1.00:
K.
Ausiniutė,
J.
Liešant p. Račkausko kaktos dar
kiemai ir ne mažiau, kaip 500
Aukotoją vardai.
kauskas, S. Ružinskas, J. Korzelinąs,
kai
pinigus
siunčia
Varšavos
Vi

ėjusios
Draugijos
kason.
P. Cibas ,aukavd svetainę prakal J. Bakonis, J. Vaičiulis, J. Lizanskss,
šeimynų vietos gyventojų likę
nepersenai prilipintą mela
boms.
ATSAKYMAS.
Baigdami negalime nepaminė gio ir šmeižiko etikietą, kada
J. Lietergas, P. Vitkauskaitė, O. Paube trupinėlio duonos, neminint suomenės Komitetui.
A. Ramanauskas
$5.00
liukonienė. M. Totoraitienė, K. »Lati,
jog
tame
dideliame
plote,
ku

Nuo
1914
m.
spalių
m.
22
d.
1.
Tarnas,
gavęs
savo
užmojau pabėgėlių. Komitetas ir ši
G. Karsakienė
$3.00
jisai buvo sugautas negražiai
zuniutė, P. Pašokuniutė.
J.
Levickas
$2.50
riame
veikia
mūsų
Draugija,
ligi
1915
m.
balandžio
8
d.
Drkesnį,
negali
antru
kartu
jo
pa

tam skyriui tegalėjo paskirti tik
Po 50c.: B. Raškauskas, J. Burinsmeluojant “Jaunojoje Lietu
Po
$2.00:
J
B.
Jusaitis
* v’
šelpia nukentėjusius dėl karės ir
jos kasa yra gavusi pajamų
reikalauti. Jeigu jis būtų ne kas, J. Musteikis O. Kiiimįatkas’^auskas^S^MarZcvičtutė^M
300 rublių.
A. Galickas,'“M.
voje”,
bet...
laiku susitu
Klimašauckienė.
liūtė
"argeviciute, M. Voay
gubernijos
teisingas ir norėtų antrą kartą V. Klimašauck
ienė.
Suvalkų gub. Lipsko ir Kraa- 1) iš Kunigaikštytės Tatjanos Tatjanos Komiteto
rėjau.
Juk ant galo dievai paieškoti užmokesnio, tai jisai
skyriai,
bet
vargas
taip
didelis,
Po $1.00: V. Paulikaitis, A. PauKomiteto
45,000
r.,
2)
iš
Miestų
Smulkesnėmis aukomis
noboro skyriaus plotai, kuriuos
$30.61
likaitienė, M. Juatka, V. Jurgaitis, J.
$33A1
nesenai aplankė mūsų ingalioti- '•ĄiJėHigos 8,500 r., 3) iš Žemiety- kad teikiamoji pagalba, sulygi juos ten žino tuos Parnaso turėtų sunkų darbą kad teismui Umpa, J. Počinskas, J. Patrauskas, Viso labo
numylėtinius,
kada
jįems
Per
susirinkimą
šv.
Vardo
Jėzans
parodyti, jog jisai negavo ap J. Vineckas, J. Merkis, M. Jurlavičiunis, visai esu kalavijo ir ugnies bių (Žemstvų) sųjungos 5,000 nus su vargu, visai menka.
“
savo
laikai
”
ateina.
Tad
mokėjimo. Abelnai tokiuose atsi tė, M. Slaučiutė, O. Jonulevičiutė, P. Dr-jos:
Pagaliaus
reikia
pasakyti,
kad
r.,
4)
per
“
Ruskich
Viedomossunaikinti. Vokiečiai šeimininka
Po $1.00: J. Kovas, K. Pranulis, J.
Baronas, J. Keva, V. želionis T. Skuvę čia veik dvi ^savaiti ir paėmę tei” Redakcijų 7,607 r. 76 k., 5) didesnė pusė Rusų visuomenės viską gerai apsvarstęs ir nu- tikimuose vien tiktai lieka gin- sevičius, Z. Pupulevskiutė, O. Kurgo- Dobilaitis.
visa, ničnieko nepalikę: gyvu per Lietuvių laikraščių Redak Suvalkų guberniją, esančią pris tariau dar kartą gerai išsi-1 ties, je*£u Žmogus nesąžiniškai niutė, M. Lukoševičiutė, V. Valkiunas, Po 50c.: S. Kulikauskas. J. Baltru
J. Norkus.
lius, visus vario ir špyžaus daik cijas 2,007 r. 1 k., 6) iš Maskvos kirtą prie Lenkų žemės, laiko ir klausti p. Račkausko, iki ku- Į pareikalautų užmokesnio antru J. Pašakarnis, J. Zajanškauskas, L. šaitis,
Smulkesnėmis
$1.60
J. Valentukevičiutė, G. Auk
tarnautojų
Komiteto etnografijos atžvilgiu lenkų da riam laikui mes turime lauk- kartu.
Geriausia yra
gau Kilkus,
Draugija iš kasos aukojo
$10:90
tus ir t. t., ko negalėję pasiimti miesto
štikalnis, P. Padvaickis, V. SabicViso labo
$J6tM)
su savim, sudeginę. Kaimuose ir 1,000 r., 7) iš Maskvos miesto limi ir todėl mano ją esant Var ti tą pažadėtą dokumentą. ti parašą (receipt) arba apmo kaitė, K Dagičia, M. Buivič, J.
Per šv. Petro ir Povilo Dr-jo
kėti
“
čekiu
”
,
jeigu
negalima
tramvajų
tarnautojų
1,000
r.,
8)
Levickas, K. Stundžius, R. Kuklevišavos
Centralinio
Visuomenės
Ko

-jos
eušiaip jau gyvenamose
vietose
Kantriai laukėme jau 7 mėčienė, A. Valinskas, L. Balenskas sirinkiiną:
iš
Amerikiečių
Lietuvių
Tautos
užsitikėti
tokiai
ypatai")
viskas
miteto
globoje.
Tuo
tarpu,
visa
jie nepalikę nieko, viskų sugrio
Aurila, B. Vaitkūnas, P Moeka,
Po 50c.: Pr. Suopis, Ant. šeštokas.
Suvalkų gub, išskyrus siaurų pie nesius' N«-iau?‘ reiks lankti priguli nuo aplinkybių, t. y., - P.
L. Cebarriutė, R. Barlatonainė, Žu
vę, sunaikinę. Jų kariuomenė iš- Fondo ir kitų Amerikos Lietu
Smulkesni*
ys
dar
7
mėnesiai?
kai kada apmokėjimus
reikia kas, A. Stundžius, M. Gulbiniutė Draugija
(ii fam)
$5.40
sivedusi burius žmonių. Vaikai vių organizacijų 7,282 r., 9) iš tų dalį, yra lietuvių gyvenama ir
V. Labanauskas, jP. Jenukonis, V. Am•
likę be motinų, motinos — be lietuvių Odesiečių komiteto 1,100 todėl ji yra tikrų tikriausiai Lie Ar nebus ' tik atsitikę su daryti “čekiu”, kitur reikia gau brozevičius, A. Dirsa, J. Tumošonis, šv. OnosDr-j*
A. B., J. C., D. S., D. Gavutis,
valkų. Žmonės, nebetekę nei ska r., 10) iš atskilų asmenų 1,840 tuvos dalis. Suvalkų gub. pabė tais dokumenfais taip, kaip ti parašą (receipt). ir tt.
Per šv. JnoMąa Brolijos aaaįna2. — Negali, jeigu “firma” K. Švenčionis, A.', B., J. Piragis, kimų:
šelpimo su Lietuvos nusmukusio bajo
tiko, nei duonos, minta visokio r. 3k., 11) iš Kievieeių 750 r., gėlių ir nukentėjėlių
Zalubas, A. Punelikiutė, J. Bal
priima keletą mokesnių ir pas P.
Po $1.00: K. Pranulis, J. Kailibkalčiūtė A. Sidaravičiutė, A
Klima
mis atmatomis. Ir šitiem
sky 12) iš įvairių draugijų ir įstai naštos didesnę pusę tempia Lie ro bajorystės popieriais?
tis,
P. Rudaitis, A. Žitkus, M. Vilkas,
kui atsiima tą daiktą. Toki “fir šauskas, T. žiukiutė, J. Vec kelionių- K. Burba.
kuri turi čia
riam Komitetas, kad ir kaip no gų 1,559 r. 32 k., 13) narių mo tuvių Draugija,
Draugužis.
tė
f
D.
T.,
A.
Snakauskas,.
ma” gali nepriimti daikto at
Po 50c: J. Frankus, J. Nierbitda,
rėdamas, negalėjo daugiau pas kesnių 2,762 r. 50 k., 14) Kauno (Suv. gub.) 32 skyrių. Vienok
Po 50c.: K. Kubiutė, A. Viduniutė, J. Tulauskas.
.ir
Vilniaus
gubernijų
katalikų
gal
ir
gali
reikalauti
pilno
iš

ji negavo jokios pašalpos nei iš
kirti, kaip 500 rublių.
R. žekiutė, A. švenčioniutė, A. SausSu smulkesnėmis išviso
$14JM>
ir ev.-reformatų bažnyčiose rin Centralinio Visuomenės Komite LIETUVOS VARDAS UŽSLĖP mokėjimo, bet, jeigu priima su kienė, B. Mulokaitė, L. Uskurienė, Per šv. Juozapa Brolijos susirin
. Šiomis dienomis dar daugiau kimų
21,331 r. 11 k., 15) iš to, nei iš jo Suvalkų skyriaus,
grąžinamą daiktą, tai negali nie M. Galubickas, V. Račkauskas, A. kimą:
TAS KITATAUČIŲ LAIKRAŠ
ėmė plūsti Vilniun suyalkiečių
Medalinekaitė, Z. Andrukaičiutė, J
Po $1.00: V. Sieniunas, S. Jokša,
■spektaklių, koncertų, paskaitų nežiūrint to, kad tiedvi įstaigi
ko reikalauti
(žinoma, su ta Cilcius, K. Startilas, Z. Kašėta, J. L.
ir žemaičių pabėgėlių. Daugelis
ČIUOSE.
$544!
ir t. t. 1,020 r. 54 k., 16) iš turi daug lėšų. Tuo tarpu, ko
sanlyga, Kad nėra, daiktas suga Mušteikis, E. Ruseckutė, B. Kir- Su smulkesnėmis išviso
kreipiasi į Draugijos "Komitetų,
V.
L.
Jaunuomenės
Kliubas
$4.$O
kauskas, J. Bonsa, J. Supetris, K.
kooperacijos fondo 50 r., 17) per mitetas, kurio veikimo plotas api Laike dabartinės didesės karės dintas, ir tt.).
Iš viso iš Waterbury, Conn. $225.00
ieškodami prieglaudos bei glo
Širaika, P. Kupris, J. Ciurlioniutė,
Draugijos skyrius 816 r. 33 k.,
A. A. S.
amerikoniškus
D Trakinckas, A. Lisauckas, J. K.,
bos. Tam tikslui pasamdyta nau 18) per aukoms rinkti lakštus ma tikta vieną gub., gauna iš mes skaitydami
P. V., M. S., Z. M., V. K., A. RaDKTatjanos
Ko angliškus laikraščius nuolat ran
jų būtų. Vilniaus skyriuje da 534 r. 35 k.
. __________ miteto kas mėnuo po 120 tūk dame žinių apie mūšius Rusijos NORI ATIMTI BYLĄ NUO AD vilavičius, A. Večkiutė, M. K., M. K., ŠV. ANTANO LABDARINGOSIOS
bar yra 47-ni prieglaudų namai
B S., K. L., A. Kripaitis, S. Milius,
VOKATO.
A. Navickas, V. Cernauskas, V. Cer- SĄJUNGOS CENTRO KASININKO
pabėgėliams ir globiama ten žmo
Iš visol09,160 r. 95 k. stančių rub. pašalpos. Gi Lietu ir Vokietijos armijų Lietuvoje,
vių Draugija per keturius mė bet tose žiniose arba laikraščiuo Detroit, Mich. kovo 22
d. nauskienė, S. Šimonienė J. Marelis.
APYSKAITA.
nių daugiau, kaip pustrečio tūk
Iš TŲ PINIGŲ IŠLEISTA: nesius keturių gubernijų plotui se Lietuvos vardą randame už 1915 (Į Teisių Patarimų Sky M. Raskienė .35; R. B. .30.
stančio. Tam tikslai tik vienam
Po 26c.: P. Balevičius K. Žilins
Pelnas 1914 metais:
1) atskirų asmenų pašalpos tegavo tik 45 tūkstančius rub slėptą arba permainytą. Kaip štai rių). Žmogus buvo sužeistas ant kas J. Putrotė, A. Ž., A. B., S. 8. šv. Agotos Moterų Dr-ja iš
kovo mėnesiui Vilniaus skyriui
Grunda, M. Bilą, T. JurkeleviTown of Lake
$ 7.$2
Lietuvą randame užvadinta Po- gatvekario iš kompanijos kaltės. M.
paskirta
16.815 rub. 50 kap. 29,163 r. 26 k., 2) mokinių ben- liųčius, A Žigas, J. Brociška, Z. Kava Iš Dievo Apveizdos bažn.
čia
pridedame
Lietuvių
Drau

Jisai nuvėjo prie advokato ir liauskas, J. Laukaitis, A. Gedulionis, ‘ ‘ Skarbonos Našlaičiams ’ ’
land arba Kurland ir p.
19J5
Draugijos Komitetas laiko Vii- drabučiams laikyti, mokslui apNuo Dievo Apveizdos mokyklos
gijos
nukentėjusiems
dėl
karės
padavė
gatvekarių
kompaniją
į
J.
Stravinskas,
A.
Valinskas,
J.
Pau

Kas tai yra kaltas, kad mūsų
Bauje 7 mokinių bendrabučius, mokėti ir t. t. 14,045 r. 36 k.,
vaiką
8.43
patarimo lauskas, M. Kuršą, A. Mickuniutė, P-lė Magdalena Duobiate
10.90
kuriuose randasi apie 200 mo- *1) bendros išlaidos: kanceliari- šelpti kasos vieno mėnesio (nuo tėvynės Lietuvos vardas yra neži teismą. Noriu gauti
M. Jasanavičiutė,
M. Amšiutė, A
Iš šv. Jurgio bažn. “Skarbonos
kinių — pabėgėlių iš įvairių vie- j°s, tyrinėjimas dėl karės nu- kovo 5 d. ligi balandžio 6 die nomas arba ignoruojamas sviete, šiuose klausimuose: — 1) Jeigu Žiukauskaitė, A. Kotslikas, A. Liauš- Našlaičiams”
3,51
kaitė,
M.
Liauškaitė,
A.
Naudžiūnas,
2
•šv. Kryžiaus parap. Labdarin
sunku yra pasakyti, bet galime advokatas tą bylą ilgai traukia,
tų (kaip vyrų taip ir -moterų), kentėjusių vietų, skyrių orga nos 1915 m.) išlaidas.
G.
goji kuopa
60.00
išlaidoms sumažinti ir pabėgė nizavimas ir t. t. 4,543 r. 18 k., 1) Išduota pašalpų pabėgėlių tikrai spręsti, kad tai yra kaltė ar galima iš jo ją atimti ir ki A. Marotis .10; E. Ciurlioniutė 10. Visų
Šventųjų parapijos Labdar.
reikalams
:
tam
advokatui
perduoti;
2)
ar
Nepaimti vardai $2.91.
Rusijos valdžios ir mūsų pačių
liams darbui duoti
Draugija 4) inventoriaus įtaisymas 617 r.
kuopa
20V45
Viso sukolektuota
$116.51
advokatas,
kuris
padavė
šią
kom

“Tag Day” pelnas: šv. Jurgio
apsileidimo.
Rusijos
valdžia,
norė

Vilniaus skyriui,
Vilniaus
įsteigė Vilniuje nuosavą duonos
k., 5) Pašalpos skyriams
Komitetas: kasininkas, Povylas Cibas
105.53
dama pasieti Lietuvos vardą, pa paniją į teismą, žino kada byla Kasos globėjai: Petras Aurila, Jo parapijoje
Vilniaus skyriui Vilniaus gub. gub. 16,815 r. 50 k.
kepyklą, dvi siuvykli — vieną
Visų šventųjų parap.
43:09
Sv. Mykolo parap.
58,94
nas B, Jusaitis.
skyriui, Suvalkų duoda iš Lietuvos oficijališkas ži bus iššaukta.
vyrų, antrą moterų, dvi dirb- 24,868 r. 79 k., Naujųjų Šven- Garlevos
Sv. Kryžiaus parap.
228,70
A. K
Raštininkas, Ignacas B. Umpa.
tuvi — vieną dailidėms, antrą eionių 1,000 r., Ratnyčios 300 r., gub. 1,000 r., Lipsko sk. 300 r., nias kaipo iš Lenkijos arba va
Sv. Antano narapijoje
56J2
Sv. Juozapo parap.
22,10
kurpiams, biurą
pabėgėliams Merkinės
1,300 r., Kaišedorio Liškevos sk. 500 r., Lazdijų sk. karinio krašto. O mes lietuviai,
Dievo Apveizdos parap.
142.42
ATSAKYMAS.
kurie šį dalyką matome ir kurie
registruoti ir, galop, darbo biū- ^00 r.,
Darsūniškio
1,500 r., 500 r., Krasnaboro sk. 500 r.
Bockford, III.
Labdaring. Sąjungos 4-oji kuo
F. Kudžmiekaitė,
1.
Taip,
galima
atimti
įr
tą
$2.00 pa, Dievo Ap. parap.
’
Alavės
300
r.,
Pavasiūnių
—
galime
rašyti
kitataučių
kalboje
89,00
Naujųju-Švenčionių
skyriui,
rą.
bylą perduoti kitam advokatui, Padėkavonėa dienoje bažnyčios rink Už Konstitucijas 4-oji kuopa 15.00
Butrimonių
300
r.,
Sumeliškų
V;I
..
gub.
r
.
s
k.
2
m
)
neatkreipiame
į
šį
dalyką
atydos
Lietuvių Draugija šelpia ne
liava
$12.00 Vienuolyno apielinkės lietuviai
7:40
bet su sanlyga, kad Tamsta tu
Stambesnės aukos:
tik šiaip jau pabėgėlius, pa 300 r., Žiežmarių 200 r., Biršto r., Žiežmarių sk. 200 Merkinės ir todėl nesistengiame garsinti
Saldi. Jėzaus širdies Dr-ja
1:63
P. Vaiciekauskas
$1.50
bėgėlius moksleivius,
valdinin no 300 r., Jezno 500 r., Žaslių '1,000‘r., Kruonio 500 r., Darsū: Lietuvos vardo svetimtaučių laik rėsite tam pirmam advokatui ap J. Tupikevičiss
$1.00
Viso: $900.09
niškio sk. 500
r., Pivasiūnų- raščiuose ir supažindinti sve mokėti už jo darbą iki tos die Nuo iliustruatų paskaitų 31 d. (■au Prieš Labd. Sųjungos įsteigimų
kus, bet ir ištisas įstaigas. Pa 200 r.
knn.
'
$5.05 A. Staniukvnas buvo surinkęs Naš
Naujadvario,
Gardino gub. Butrimonių sk. 300 r., Birštono timtaučių su lietuviais idant jie nos, nuo kada antras advokatas gio
vyzdžiui, Draugija
užmokėjo
Ant metinio parap. susirinkimo $6.18 laičių Prieglaudai
$1Ą35.$S
300 r.
labiau mums prijaustų. Kaip yra užims jo vietą.
mokslo pinigus Vilkaviškio gim 300 r., Dubravos 500 r.
Po 50c.: P. P. Pctrėnas, E. Mer2.
Advokatas
Tamstai
tikrai
svarbus
dalykas
supažindinti
ki

kelevičius,
V.
Gramba,
J.
J.
Petraitis,
Šiaulių
skyriui,
Kauno
gub.
Kauno skyriui, Kauno gub.
Sykiu viso: $2,535.4$.
nazijai, atsikėlusiai Vilniun, už
Išlaidos 1914 metais:
tataučius plačiau su Lietuva ir negali pasakyti kada byla bus iš F. Patašius.
Rumšiškių 200
r., 700 r., Skuodo sk. 200r.
50 mokinių su viršum. Ir tatai 2,500 r.,
$5.55 ; Už 2200 cirkularų
$ 7.»
šaukta, nes viskas priguli nuo Už ženklelius ir knygutės
atsiėjo jai per 3,000 rub. Be to Skuodo 200 r., Šiaulių 700 r., Naujadvario sk. Gardino gub. su mumis, kiekvienas susipratęs
Lietuvių Dienojo 4 d. kovo aukojo: Už cirkularų išsiuntinėjimą
♦eismo
kalendoriaus,
kiekviena
lietuvis gali žinoti.
J. Bračas
$2.00 Už 2000 konstitucijų
Draugija šelpia ir kitur besimo Rietavo 72 r. 7 k., Mažeikių 300 r., Dubravos sk. 500r.
byla
yra
iššaukta
paeiliui
pagal
J.
Zubas
$1.25 “Tag Day” išlaidos: už 10,375
Iš
viso
25,015
r.
50
k.
Pirmiausiai yra reikalingas pla
ka noiuR jaunuolius, antai, mas 500 r.
4J.83
Bo $1 .00: A. Dainora. A. Škėmas, tars ir 100 boxes
bylos
numerį.
Advokatas
tiktai
Marijampolės, Suvalkų gub. 2) Išduota piniginių pašalpų tesnis susipažinimas Lietuvos ru
3.90
P. V. Dankšai
kviečiams per savo
dalininką
A. Mičlulytė, M. Norkiutė, S. Servcnsgali spėti kada bus
byla iš kaitė, J. Sakalauskas, M. Jakučiony P-lei Pr. Maciejauskaitei
3.90
žmonėms
10,119
r.,
3)
Mokinių
2,674
r.,
Leipalingio
1,000
r.,
svetimtaučių
šalimis
dėl
busimojo
Naruševičių Dr-ja nusiuntė 1,000
1.75
Finansų
Sekrctoriims
knvga
V. Latvėnienė,
V. Jodickis, S.
25.39
rub., Suvalkų gimnazijos direk Miroslavo 400 r., Simno 1,000 bendrabučių laikymas 5,985 r. po šios karės taikos tarptautinio šaukta, bet tikrai pasakyti tai tė,
įvairūs spausdintai
Paulauskas,
A.
Rimkus,
K.
Miklns,
A. A. S
4.86.
Keturios knygos
mokiniams seimo, kuriame būdami susipažinę negali.
600 r., Pajevonio 73 k., 4) Knygos
toriui paprašius, sušelpta 14 tos r., Alytaus
J. P. Snumsaitis, P. P. Petrėnas, J.
K. Gnokas, J. šinauakaa.
Viso: $1S7.«
gimnazijos mokinių, kurie da 500 r., Kybartų 500 r., Virba- 345 r. 45 k., 5) Pirkimas drabu su kitataučiais galėsime nuveikti,
F. Krikščiūnas
.75
Ryklu:
bar Varšavoje mokosi. Išduota liaus 200 r., Kapčiamiesčio 500 žių pabėgėliams 754 r. 55 k., jiems padedant svarbius darbus,
Eo COc.: J. J. Petraitis, M. Do Pelno 1914 metais buvę: $2.535X7
skyriams kaip tai gauti Lietuvai geresnės TAUT. FONDO REIKALAI. meikaitė,
J. Valcntokcvičiiis, P. Vai Tšlaidų 1914 met. buvo:
93-ims mokytojams pabėgėliams r., Liškevos 2,000 r., Žaliosios 6) Bendros išlaidos:
137.98
cekauskas, J. Morkūnas, P. Lonkausorganizuoti,
būtoms
nuomoti
ir
500
r.,
Naumiesčio
500
r.,
Rum

teisės,
o
gal
ir
autonomiją,
atly

apie 2,000 r. ;atRikėlusini Vilniun
kas, E. Merkeliotienė.
Atliko 1915 met.:
$2.32&JO
Iš LAWRENCE, MASS.
Vriverų Seminarijai 1,080 rub.; bonių 200 r., Garlevos 1,800 r., tt., 1,354 r. 84 k., 7) Invento ginti nukentėjusiems dėl karės
Su smulkesnėmis viso labo $33.71
Pelnas 1915 m.:
Kovo 4. diena 1015 m. Švento Ka
lietuviams ir taip toliau.
$50.00 Pusmetinis nuošimtis iš kapitalo $41.25
“Saulės” 1-ursų
klausytojams Panemunės 700 r., Zapiškio 300 r.r riaus pirkimas 108 r.
zimiero dirvos 7 valandą vakare bu Į Centrą pasiųsta
Knn. J. šiirpšinskn* našlaičiams 15.ŠO
Iš viso
43,683 rub. 7 k.
$100.00
Antra, supažindinimas yra rei vo narenftos praknlbos Povylo Cibe Pirmiau pasiųstą
3,799 rub., Marijampolės "Žibu Vištyčio 500 r., Prienų 200 r.,
šv. Cecilijos giedorių Dr ja
svetainėj
’
d«l
sušelpimo
nukentėją*!*'
lieka
Iš T. St L.
780
rio” moterų progimnazijai 3,000 Kraanoboro 500 r., Lipsko 300 Lietuvių Draugijos Komitetas. kalingas dėl rinkimo aukų iš sve dėl karėn Lietuvoj. Virė tuinėtevo pra Pas Viet. T. F. kom. iždininkę$26.60
timtaučių
nukentėjusiems
dėl
Iša

r., Lazdijų 500 r.
kalbose dalyvavo ftv. Pranciftkaus Lie
rub.
-Viso labo iš Rockford, III., aukų su
Viso: $64.05

(veltui

VELTUI!

Rusijos Žemlapis

State Bank

PONE V. K RAČKAUSKAI,
čia dar
pastebėsime,
kad
Iš viso 100,184 r. 81 k.
Draugijos yra įsteigtas nuken- Dr-jos kasoje liko 8,976 r. 14 k. KAMEGI DOKUMENTAI??
įėjusiems lietuviams rašytojam*
Laikėme reikalingu pasakyti, Pernai metą rudenį “Tėvy
fondas. Tam tikslui yra paauko kud pastaruoju laiku Komite- nės” redaktorius p. V. K.

rės žmonėms Lietuvoje. Nes, šftp
mūsų kaimynai kitataučiai ^bus
labiau susipažinę su Lietuva ir
jos
sūnumis.,
žinos
koki
baisų vargą kenčia dėl karės, ir

tnvMkoa parapijos klcbonns ’A. Jn$176.00
Iš 1914 m. atliko:?.393.19
rinkta
saitia, ir viny Lavrreneo
lietnviėkn
draugiją delegatai. Kleboną* A. JuCentro kasojo viso labo šiuo
Waterbury, Conn.
saitia nnrodinėjo dabartini Lietuvos1
laiku
yra:
62 462.24
Sv. Stanislovo Dr-ja
$50.00
padėjimą ir kaip yra rVikalinges au
Kun. A. Staniulį
Po $26.00: Sv. Kazimiero Dr-ją,
Kasiniui
kos. Antrsa kalbėjo L. B. Jasaitis

DRAUGAS

6

Birž. (June) 10, 1915. N. 24.

Pirmininkui, p. A. Pempei, ati
niai galėtų būti išstatyti ant Lie
mums yra svarbų svarbausia, ku
darius
susirinkimą,
pirmučiau ri stovi prieš mūsų akis pareiga, gali tam pagelbėt kol aš pradė
30 Dienu Bandymas Dykai
tuvos Vyčių Išdirbinių parodos.
jau vartot Trinerio Amerikoniš
ir freitas apmokamai naujam
Dar suspėti galima... tik prie sią tapo perstatyti ir priimti nau ai gelbėti mūsų viengenčius nuo ką Kartaus Vyno Elixirą. Pasi
1915 “RANUER” dviračiui. Ra
šyto tuojaus klausiant musų di
ji nariai. Naujų narių prisirašė pražuvimo iš bado. Tikimės, kad
darbo Vyčiai!
deliu
kataiiutfu ir spocijaliu p&siurodė,
kad
aš
suradau
geriausį
lijirao.
AL M. Račkus, apie 10. Toliaus sekė skaitymas, mūsų moterys nepaliaus variusios
•tabelini
pagerinimai Nepap
vaistą dar ir kitoms ligoinB, ir
rastus kainos musų 1915 pasiulijLietuvos Vyčių Centro Rašt. protokolo ir raportai veikiančių prakilnaus darbo ir ateityje dar todėl aš norėčiau, kad kiekvie
)w4jįę4ę^4ę4Hę4įjęjęį
ime. Nepirk iki negausi mus u ve
šiausios propozicijos. K AŠ Y K
komisijų. Gimnastikų komisijos su didesniu pasišventimų ir stip
ŠIANDIEN.
nas
iš
mano
viengenčių
vartotų
Vaikinai
bukite “Rider Agen
raportas: gimnastikai lavinimos resnių viltimi stos į pageidauja
VYČIŲ BOSTONO APSKRYČIO
tais” irdarykite didelius pini
VYČIŲ III KONGRESAS.
tą
vaistą
ir
atsidėtų
ant
jo.
Leogus, imant užsakinius mu&ų dvi
pradėtos toj pačioj šv. Jurgio mą darbą, o jų vaisiai atsilieps
SEIMAS ARBA SUSIVAŽIAVI
račiams. Gaukite musų leagvua
ATHOL, MASS.
nard Oveeka, Box 123, Barber- įšmekeSčius ant bandymo
kad susipažinti su nau
Pagal Vyčių centro valdy
dr-jos
svetainėj,
nariai
“
Vyčiai
”
MAS.
Gegužio 30 d. Vyčių 10-ta kuo noriai ir skaitlingai gimnastiką mūsų brangioj tėvynėj Lietuvoj, ton, Ohio.” Mes noriai paskel jo “Manier" ir vi,i dviračio trankiai pusi
bos nutarimų kongresas šiais
fabriko kainos ant Motorcyk
biame šį laišką nes jis pasako Dų ir Automobilių prietaisų.
Keletos
kuopų ir taip gerų pa laikė mėnesinį savo susirinki- ””” sce7<i" komisija Vaneį kuri šiandieną yra nelaiminga.
metais bus laikomas 1 ir 2 d.
Gailiūnas.
teisybę. Užkietėjime vidurių ir Meed Cykle Co. Dipt. *-334, Cklca<«.
agitatorių buvau užklaustas apie mą
Susirinkimui
atsidarius, kaJ vaidiniui 8uradu8 tinkami}i
liepos. Chicago, III.
ryšyje su tuo kitokių ligų ne
apskryčio susivažiavimą, nenorė kuopos raštininkas paklausė na veikaleli ‘Karės metu” ir “At
Parsiduoda namai labai pigiai
AUKOS
SV.
KAZIMIERO
SESERŲ
Gerbiamos kuopos yra pra jau į tai kišties,
žinome mes geresnio vaisto. O
manydamas, rių apie išdavimą mūsų kuopos simerkia Akys”; nutarta tuojaus
—
tiktai už $2,650.00.
VIENUOLYNUI.
šomos gerai prisiruošti, su jog atsiras ir kiti, kurie tuo darbu raporto, kokio
taipgi tas vaistas yra labai nau
reikalauja nuo tuodu veikalėliu pradėti mokin
Atsišaukite:
Iš Chicago, UI.
sveikais įnešimais Vyčių labui užsiims, bet matyt, jog Vyčiai ir kuopų Lietuvos Vyčių centro
dingas, kuomet suskausta pilvas,
tis. Literatiškas komitetas sakės Kolekta Audros Vartą bažnyčioje. žarnos, arba jaknos ir reikalin 2540 W. 46 st.,
Chicago, UI.
ir kaip galint stengties siųsti jų kuopų vedėjai taip užimti, jog raštininkas. Prie to visi nariai
aukos: Petras Mažei
jau savo darba taip gi pradėjęs, kaStambesnės
$2.00.
ga
visiškas
išvalymas
vidurių
ne

negali atsitraukti nuo kuopų rei sutinka, kad tokį raportą reikia jų pastangomis jau išplatinę ke
atstovus.
Po
auk°.i°: Smailionė Jieva, nusilpninant žmogaus kūno. Kai
Pirk sau odos ir batų taisymo da
kalų nei ant minutės, nes teat išduoti. Po to buvo svarstyta apie liolika numerių “Pažangos” prie Markevicia
Kazimieras, Otruškeviėius
Su tikra pagarba,
lykus
nuo
Jos. Tri
ras ir vakariniai kursai neatlei siuntimą delegato į L. Vyčių
Petraičiukė Paulina, Monikai- na $1.00. Aptiekose.
kitų dar tik rengias: renka tam Jonas,
M. A. Norkūnas.
K KAPLAU & SONS
čiuko Jieva.
ner, Manufacturer,
1333—1339
džia. Taigi pasirįžau atrasti pa seimą, kuris atsibus 1 ir 2 d.
Whole8eller
Po 50c.:
Rinkevičius L., Mikątikrus
ir
prieinamus
veikalėlius
Vyčių Centro pirm. togią vietą sušaukimui apskryčio liepos Chicagoje, III. Po ilgoko
So. Ashland avė., Chicago, III.
lauckas P.', Kalvaitis J., šimolis B.,
Odiniai dalykai ir avalines krautu
ir tt. Apie inkurimą knygyno Monkus
D., Bukauskaitė M., Blažy
susivažiavimui. Pesidėkojant kun. pasikalbėjimo liko nutarta šiais
vėms daiktai.
derybų su “Žiburėlio” dr-ja dar tė U., Rumbutaitė K., Saunorus j.,
1646 W. 47th st.
Krasnickui,
kurisai
paveda
pui

metais
delegato
nesiųsti.
Toliaus
Nebūk
ramus
kentėtojas
nuo
VYČIŲ KUOPŲ RAŠTININ
nebuvę, bet greitu laiku tame Petraitis S.
Mūsų
kainos
yra žemiausios. Ateik
kią ir ruimingą svetainę drįsta dar kuopa nutarė parėdyti nuo
Smulkesniu auką: $9.91.
reumatizmo
skausmų. Bandyk
KAMS.
dalyke
pasirūpinsią
savo darbą Viso $21.91.
me ir net reikalas priverčia šauk savęs puikų altorėlį
prie šv.
Trinerio Linimentą ir tėmyk jo
Sv. Mykolo bažnyčioje.
Keletą savaičių atgal oficija- ti viešai visas aplinkines kuo Pranciškaus parapijos bažnyčios atlikti.
Stambesnės aukos: Kasparas But skubų veikimą. Kaina 25 c. ir
WAUKEGAN, ILL.
liškai pareikalavau
iš kuopų pas.
Dievo Kūno Dienoje; dėl to da Prakalbas surengsią apie pra kevičius $5.00.
50 c., krasos kelių 35c. ir 60c.
PIKNINKAS.
Po $1.00 aukojo: Jonas Ramoška,
valdybų raportų; taip-pat, idant
Sesijos prasidės 4 valandą po lyko liko paskirta iš kasos $4.00 džią birželio š. m. Dainininkų Skitnolis
Draugystė šv. Antano rengia pikLiudvikas, Poškevifius M.,
pasekmingai Juozas Martyšius, M. Raševičius, N. AR NORI ŪKĘ PIRKTI
palengvinus
kuopų raštininkų pietų 13 birželio šių metų para gėlių nupirkimui. Tarp visų tų skyrius taip-pat
ninką su įvairiais žaislais, atsibus 13
žengia
prie
savo
užduoties.
Kas N., A. Lisauckienė, E. Dolmanaitiedarbą, atspausdinau hektografu pijos svetainėj, Cambridge, Mass. nutarimų mūsų kuopą neužmir
Jei nori ūkę pirkti tai rašyk d. birželio š. m. No. Chicago, 14 st.,
Bernickienė, Antanas
mokykloj nė, Juozapa
Gerbiami lietuviai vietiniai ir iŠ
ir išsiuntinėjau tam tikrus lapus. ant Windsor st. Taigi gerbiamos šo nei tų pasilinksminimų, ku ketvergas parapinėj
Girdžiunas,
Mateušas Vabalas, Bu- laiškų kad dasižinoti apie že apielinkės, malonėkėt atsilankyti, o
Daug kuopų jau yra prisiuntu- kuopos, o ypatingai, kurios nema rie jau taip dažnai pas mus atsi laiko pamokas apie dainas (dbar kauckas, Agota Junauckienė
mę Naujoje Lietuvių Ūkinin yra gera proga praleisti linksmai
sios savo statistikos iš veikimo no siųsti atstovą ant kongreso, į kartoja, — ėmė ir nutarė sureng tapo perkelta iš parapijinės mo Po 50c.: Janušauckas A., N. N.,
Paulauckas J., Juškelis J., Beguševi- kų kolonijoje, Rush
eounty, laiką ir ant tyro oro prie geros mu
raportus, nuo tūlų kuopų dar ne Chicagą, malonės atsiųsti atsto ti pikniką apie vidurį birželio kyklos dainų repeticijos į šv. čius K., Dapkevičius V., Siušė B., Jazikos.
Jurgio dr-jos svetainę). Nutarta senavičius P., N. N., Rukštelienė M. Wisconsino valstijoj. Nepra Pardžia 2-rą vai. po pietų.
sulaukiau jokios žinios, o nuo tū vus nors ant
apskryčio seimo. mėnesio.
Smulkesnių aukų: $23.05
leisk progos, rašyk laiškų tuo
Nuoširdžiai kviečia
Komitetas.
los kuopos protokolų raštininko Kuopoms leidžiama rinkti vieną
Kp. korespondentas. surengti išvažiavimą ant tyro oro Viso $46.05.
ir
parengti
vakarienę
su
plačių
jaus,
prašydamas
plačiij
paai

gavau net storžieviškai — įžei atstovą nuo 10 narių. Ant pa
Sv. Kryžiaus bažnyčioje.
programų. Reikia priminti dar, Stambesnės aukos: Kun. A. Skryp- škinimų apie virš minėtų ko
džiantį laišką su paliepimu nesi liudijimu reikalaujami parašai
“DRAUGO” AGENTAS.
NE WARK, N. J.
kišti į jų kuopos reikalus... Taigi kuopos valdybos ir vietinio ku Gegužio 10 d. š. m. “L. Vy kad “Vyčių” kuopa nutarė jo ko $10.00; kun. P. Lapelis $5.00.
lonijų.
M. Šimonis iš Clevelando, šio
Siaudvitienė $2.00; Vincas Bag
šiuomi turiu už garbę paaiškin nigo arba kuopos Dvasiško vado čių’’ kuopa, laikė savo mėnesi kių išvažiavimų nei vakarų ne daJ.
D. B. Pratakas,
na vičius 1.50.
mis dienomis lankysis pas Penrengti su svaiginamais gėrimais. Po $1.00 aukojo:
ti gerb. Vyčių raštin. kad šie ra vo.
Birgilaitė A.
437 W. Dayton str.,
nį susirinkimą šv. Jurgio dr-jos
nsylvanijos
lietuvius, užrašynėdaDruktinaitė
Izabelė,
Butkevičiutė
Ma

portai yra reikalingi ne mano
Šis susivažiavimas jau buvo se svetainėj.
Newarko Vytis.
Madison, Wis.
rė, Dukavičienė J., Beržinskienė Ona,
mas
“
Draugą
” ir “Pažangą”.
ypatiškiems tikslams, bet Vyčių nai reikalingas, bet geriau vėlai
Dukaitė Teklė, Jusevičiutė Juzė, Vai“
Dr.
” Administracija.
eiekauskas Mykolas,
Ambrazas P.,
organizacijos gerovei. Ex officio niekaip niekados. Apskryčio susi
Druskis Lukošius,
Jasudavičius K.,
Mokiname Angliškai
remdamasis ant Lietuvos Vyčių važiavimai yra ne apsakomai rei
Kludurvs B., Rimkus J., Kundrotienė
Visose dalyse Amerikos Ir Kanados
konstitucijos sk.' X, paragr. 4, kalingi ir be abejo pastums kuo
E., Dapkaitė J., Trakinaitė U., Ge
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas Bali iSmokčienė V., Bernotas P., Milašius G., ti Angliška kalba, labai trumpame laike, Šios mo
pildau tik savo
priedermę ir pas lanktynėsna, nors jau ir da
JUS GALETE IŠAUGITI
MOTERŲ
DIRVA.
Klimas J., Bulava J., Zeviackas A., kyklos naujausia ir tobulingriausia metodą. Moki
nuoširdžiai meldžiu kuopų val bar lanktynių- netrūkstą, nes per
name per laiSkua, visose Šalyse, už labai maža at
Daukša VI., Lonkauskis A., Banys lyginimą: taipjau klesose dienomis ir vakarais.
dybų, kurios dar neprisiuntė sa pastaruosius metus Vyčiai parodė
J., Siukšlėnis T., Pocius A., Svie- Jeisu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik
kaucįis M., M., Cinikas P., Za- raSyk platesnių žinių.
vo raportų, kad kuogreičiausiai nepaprastą aktyviškuma ir savo
veckis A., Sematulskis F., Arnotys
prisiųstumet.
Pasekmingas, moks
gabumu.
dainavo kantatą “Garbė Did P., Rinkus K., Bartuševičius J., Ju
BALTIMORE, MD.
liškas gydymas dykai
L., Gaižauckis J., ŽalandaucSu tikra pagarba,
M. A. Norkūnas.
dėl vyru Ir moterių.
vyrių
”, chorą vedė
vargoni sevičius
kis S., Venckus K., Miknevičia T.,
Ar slinka jums plau
11. d. balandžio moterų sąjun
Al. M. Račkus,
CMca$*,KL
kai?
ninkas V. Kanclerius. Deklema Vaneika J., Duba B., Spulgius A., 1741 W. 47tk StrMt,
Ar pražilę jusu plau
gos
8
kuopa
surengė
antrą
iš
eiLietuvos Vyčių Centro rašti
Kardelis J., Talačka J., Vaičiulis A.,
kai nuo metu?
Ar
ATSIŠAUKIMAI Į VYČIŲ KUO ės vakarą su prakalbomis ir vo p-lė Kostanciją Simonavičiu- Druskis J., Martinkėnas M., Paukšta
užkrėsti kokias nors ne
ninkas.
sveikumais
ir
limpanti
tė
ir
jos
brolis
Tamošius,
abu
M., Vaškutis P., Raštutis J., SiketroPŲ RAŠTININKUS.
deklemacijomis. Kalbėtojais bu
jie?
nas G., Juškevičius B.. Danaitė O.,
maži
vaikučiai.
Jiedu
nemažai
Ar randas plaiskotes,
Beabejonės, panašus atsišauki vo kun. J. Lietuvninkas, vieti
niežas
odos galvos?
A., Kalnaitė V., Birbilai
Vienatinio Lietnvis Išdirbėjas
ATSIŠAUKIMAS
Į VYČIUS! mai vargina “Draugo” Red. bei
publiką
prijuokino, už ką užsi Vaičiuliutė
Ar plinkl, bei pra
tė J., Smaerauskis J., Seputienė M.,
nis klebonas, p. V. Nagornausdedi plikti?
pelnė gausų delnų plojimą. Be Galnaitė A., Jonikienė B., Lukošienė
Ar kenkia kas 19
visokiu ženklu Prieg gydymą, aukščiau
Brangūs Vyčiai bei Vytės, ko skaitytojus, bet kadangi kai-ku- kas, visiems žinomas dramų rašy
pasakytu Il
M., šiaušvėnas M., Viskontas J., šeto buvo ir daugiau deklemacijų.
gu, tai stenkitės apsaudraugystėm, o ydėl mes taip snaudžiamė, ir ko rių Vyčių kuopų raštininkai ar tojas ir p. M. Mažeikienė. Eiles
dvs A., Podeginskis V., Kuzmarckienė
guoti jos. Užsakykete Huostrota kny
Dainavo Pilkunų vaikai dvi mer M.
patingai: kokardų gute jusu prigemtą kalba:
mes sulauksime iš to; pasvarsti- tai neindomaudami Centro vei deklemavo p. Petrauskienė.
“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Smulkesniu aukų
$78.28.
gaitės
ir
du
berniukai.
J.
Kovas
guzikučiu metaParašita europos gar
nuosekliai
kime gerai, ar mes atsieksime sa kimu, labai retai kada pažiūri į P. Nagornauskas
Viso $162.28.
specialisto, kuri
liavu, anameliotu singo
Sv. Jurgio bažnyčioje.
vo tikslą, ką mes padėjome įs Jaunimo Skyrių; ar iš nerangu išaiškino šios dienos
reikalus. iš Waterburio, paskaitė iš rašto
oje randas Įvairios ži
nios:
fr padengtu celluaukos: Mažeika Povi
tatuose praeitame kongrese. Kiek mo taip sau praleisdami tuos at Prirodė faktais kas veda prie tie apie moterų apsišvietimą. Po tai las,Stambesnės
Gražybe plauku,—su
Juknis Juozas
Grigaitis Anta
loid’u, šarpu, vė dėjimas plauko ir odos
paskaitai
vėl
buvo
dainų,
dek

laiko praėjo, kaip nesimato tar sišaukimus, atsako tylėjimu, — sos, o kas prie kartuvių. Aiškiai
nas, — aukojo po $5.00; Širvaitis T.
galvos. Priežastis slin
kimo plauku Ir žilumas
liavų ir Karunu.
pe Vyčių jokio gyvumo; ar daug taigi man daugiau nieko neliek- nupiešė mūsų socijalistų išvirk lemacijų ir monologas “Motie- 3.00; Tamošiūnienė Darata 2.00; če—Kaip užlaikyti svei
butienė
K.,
2.00;
žiurauekienė
E.
2.00;
jienės Balsas”, kurį atliko p-lė
katą ir išauginti plau
Man pavestus dar
mes matome straipsnių apie jau ti kaip tik kartoti ir atkartoti ščią mokslą, ligybę, brolybę.
Uščinskis K. 2.00.
kus.—Ir kaip tai i pen-*
bus atlieku arti*.
kius savitis turėti gra
Po $1.00: Garuckis J., Gedvilienė
nimą. Netik, kad kuopos aptilo, tuos pačius dalykus. Nuoširdžiai
Kalbėtojas karštai ragino vi M. Pateckiutė. Ji labai prijuo
žius plaukus.-žili plau
M.,
Stankevičienė
P.,
ščikienė
O.,
Pet

kino
publiką.
Potam
kalbėjo
kai.—Barzda.—ir dekabet ir Centras. Argi mes jau vis meldžiu visų Lietuvos Vyčių kuo sus, ypač moteris prisidėti ra
vones nuo užganėdintu
kus J., Bražienė M., žekanis P., Bal
vietinis
klebonas
kun.
J.
Ambokliętu.
Ketvirtoje savaite.
pų
raštininkų
prisiųsti
man
sa

ką užbaigėme ir neturime ko
taduonis S., Ružinis J., Stepanavivėti tas piktas žolės iš mūsų gy
M.
A.
Norkūnas
GYDYMAS DYKAI.
tas.
Paaiškindamas
plačiau
apie
čius
A.,
Jakleekis
B.,
Stankevičiūtė
vo
kuopos
valdybos
antrašus.
veikti? Argi mes nematome, kad
venimo.
Męs galame pertlkrentl kiekviena, kad
Dr-stę ir ragino J., Butkienė P., Jančkauskaitė P., 1W MfcLROSE, ST., MONTELLO, MASS.
mūsų priešininkai iš to naudojasi Kas-kas, bet valdybų vardai bei Tikrai reikia džiaugtis iš mo šv. Elžbietos
gyduoles CALVACURA
Keinvtė V., Jaunienė M., Jarienė B.,
sulaiko slinkimą plau
ir trina rankas iš džiaugsmo, kad jų antrašai būtinai turi būti pa terų sąjungos kuopos
veikimo, kuodaugiausiai prie jos rašytis. Martinkienė U., Jucienė O., Pileikieku prašalina plaiskotes
ir augina gražius plau
mes apleidžiame tą plačią dir žymėti Centro knygose. Nūnai nes nėra nei poros mėnesių, kaip Ant pijano skambino ' Plikuno nė V., Norušienė A., Matjošaitis J.,
kus Už 10 centu arba
Janulaitė M., Jcrmoškikė B., Gudai- Plymouth National
vaikai.
Ant
galo
bažnytinis
cho

krasos markėms prisi
vą, ir duodamės išnaudoti. Ne, kai-kurie prisiunčia narių var susidarė, o jau dvejas puikias
čiukė A., Budreekvtė P., Budrevičiuųstus sykiu su Jusu
ras
padainavo
keturias
dainas
antrašu. Męs išsiučetė J. ,Liesas P., Baneiiunienė E., Sa
brangūs Vyčiai bei Vytės, prieš dus, pavardės bei jų antrašus, o prakalbas surengė.
me kiekvienam doler
BANK.
ir tautos himną. Programas bu vickaitė E., Balsaitė R., Rimkus K.,
ine dėžutė Calvacura-—
visai
nepamini
mūsų akis stovi milžiniškas dar valdybos
os N. 1 ir knygute
Grigaliūnas A., N. N., Marčiulionis
vo
gana
ilgas,
susidėjo
iš
24
Draugai,
nevarginkite
manės
ir
“Telaybe Apie Plaubas,kuri mes turėsime atlikti į
J., Petrikas K., Kelber P., Vaičys V.,
Kapitolaa
an
perviriiu
_
ku».” Išplaukėte žepunktų.
Visų
čia
nepaminiu.
prie tvarkos!
dvi-tris dienas? Tai yra kongre padękiti prieiti
Burinekas
J., Ramanauskas
S.,
Ąeštole
mlau
atspaustą
sestoje savaite
savaite. lp
sluskete
giankuponą
den.
$165.000.00.
Laimingos klotės jaunai drau Platkus J., Lazdauckas P., Kraučiusas, kurs bus liepos 1 ir 2 dieną, Per jūsų apsileidimą šimet nei
UNION LABORATORY, Box 83'/, Union,
HARTFORD, CONN.
Y.
nas M., Laucius K., Bakšys I. Bla
Šitoji Banka prižiųmnu N.
gijai.
ant kurio mes turėsime nustaty vieną kartą negal’.jau apgarsinti
UNION LABORATORY,
ževičius J., Laugalvs J., Gurskis B.,
Labai
malonu
skaityti
straip

Box 587, Union, N. Y.
Lietuvaitė.
ti svarbiausius punktus link pa per organą “Draugą” valdybos
Valstijų va]
Barysas A., Lokas J., Pažemskis J., Suvienytųjų
Siučiu 1 dedamas 10 centu dėl apmo-*
snelius,
kur
randi
parašyta
apie
kejimo kaštu perslutlmo, meldžiu išsių
Silvėnas J., Kamarauskas K., Jušys
gerinimo mūsų organizacijos ir antrašų bei narių vardų. Jūs pa
džios.
Moka 3 nuošimčiui sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
V., šatkus A.
moterų
darbštumą.
Taigi
pasi

vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie
kad mes galėtumėme eiti savo tys galite numanyti kas Centrui
Smulkesnių aukų: $75.94.
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponą su
rengiau
parašyti
ir
apie
Hart

ATHOL,
MASS.
sudėto piz4ff«. Galim*
♦įsu antrašu.)
keliu be jokių
kliūčių. Taigi yra reikalinga
žinoti. Centras
Viso $156.94. v
Iš New Philadelphia, Pa.
Šv. Onos moterų draugija bu
mums prieš kongresą reikią šį nevien tik su kuopų valdybomis ford’o moteris kaip jos darbuo
Kun. V. Matulaitis
$50.00
jas.
Čia
yra
šv.
Elžbietos
draugi

vo surengus puikų pasilinksmi Kolektos bažnyčioje
bei tą apsvarstyti, paduoti, ko privalo turėti sąryšį, bet net ir
$50.00
DRAUGUy REIKALAI.
Viso $100.00
kias nors mintis, kad kuopos ga su valdybomis įvairių kuopose ja pašalpinė, susidedanti iš mo nimo vakarą, 29 d. gegužio, poGirardville, Pa.
lėtų pasiųsti, ar raštu, ar per de skyrių, pav., “base-ball” mana- terų ir merginų. Toji draugija bažnytinėj svetainėje. Buvo vai Kun. Dr.Iš P.
Augustaitis
$20.00.
TAUTOS FONDO
VALDYBA
legatą savo sumanymus,
ypač gėriais režiseriais, chorų vedė tapo suorganizuota 14 d. gruo dinta “Katriutė”
triveiksmis
Iš Chicago, EI.
džio
1913
m.
Draugija
darbuo

P.
Julius
Kaupas
$5.00
Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaus
epie reikalingumą nuosavi orga jais ir t.t. Tikiuosi, kad gerb
dramos, paveikslėlis iš liaudės
Iš South Omaha, Nebr.
laimu tamstą vejas.
kas,
2302 So. Leavitt st., Chicago,
no. Nes joki organizacija negali nepalaikysite šį mano atsišauki jas kaip kūno reikalais taip ir gyvenimo, dalyvavo šios ypatos: Kun. J. Jonaitis
$5.00.
Kiekvienas turi savo žadėtą laimę,
dvasios:
rūpinas,
kad
augtų
na

Kun.
A.
Staniukynas.
Rožytė — p-lė O. Gedraitytė,
gyvuoti be jo. Tarpe mūsų jauni mą už grafofono balsą.
kas ling lengvo
užsidirbimo pinigą’ m.
rių skaičius ir jų dvasia kiltų Katriutė — p-lė A. Vinciunaitė,
Raštininkas Adv. A. A. Šlakis,
mo pasirodė didis kilimas, judė Su tikra pagarba,
bet daugelis žmonią daug vargo ir
augštyn. Visos narės eina kas'Darata _ j. Q TamošaU8kaitė
jimas, bet neturėdami savo orga “L. V.” Centro raštinin.
ir|
3255
So. Halsted st., Chicago, IU.
bėdnystos
nukenčia,
pakol
pasitinką
__
j_ . V_A_1_i— išpažinties
__Y2_ I— 1—
__
1
metij
bertainis
ir
ko

REDAKCIJOS
ATSAKAI.
laimę.
Prisiąsk
mums
savo
vardą
ir
no, negali taip liuosai paduoti
Pranas
—
K.
Sadelskas
Jonas
—
Al. M. Račkus,
Iždininkas B. Vaišnora, 1514
adresą, o mes pasiąsima tamstai dy Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
savo sumanymų, pasirodo lyg ne 41 Providence
st., AVorcester, munijos šv. Eina visos draugė J. Aidikonis, Jokūbas — J. Ta
išaiškinimą tamstos atmainos ir
drąsūs, nors ir turėjome pasiskiMass, su ženklais ir būna tą dieną pir mošauskas, Stasys — J. Pačeko- Broliukai. Apie tai jau buvo ra kai
Iždo Globėjai:
šyta. Nors šį kartą tamsta ir pavė laimingos ateities, kur matysi pats
mos
mišios
giedotos
ant
jų
in

rę “Draugą” už organą, bet kaip
jis, Ickus — J. A. Gailiūnas. Vi
Kun. F. Kemėšis, 717 W. 18th
tencijos. Toji draugiją turi šim si artistai gerai atliko savo už lavai, tečiau rašykite, o mes stengsi aiškiai, kaip ant delno, kad šiais ke
matosi daugumui pasirodė, kad
liais
eidamas,
gali
lengvai
sau
užsi

VYČIŲ
DAILININKAI
at.,
Chicago, UI.
tą septyniolika narių. Per pu duoti. Protarpiais buvo pasaky mės sunaudoti kada tik bus galima. dirbti didelius pinigus.
tas laikraštis negali visko atlikti,
TĖMIKIT!
Antanaičiui. Praėjusin numerin nes
Jonas Jaroševičius, 1048 Wassantrų metų gana didelis skai tos kelios deklemacijos, vėliaus pėjome
Adresuokite:
buvo daugiaus apverstas Tautiš
indėti. Sitam jau lyg per vė
hington
st., Norwood, Mass.
Kongresas ir čius užaugo.
Draugija turėjo buvo perstatyti gyvi paveikslai lu. Padedame į šalį.
THE CHICAGO, REATLY SALES OO.
kais reikalais, taip kad apie jau Artinas Vyčių
154 W. Randolph st.,
nimą mažai ką galima buvo su kiekvienas Vytis bei Vytė ren prakalbas, kurios atsibuvo 23 d. iš moterų gyvenimo, 1. Lietuvos BaltlmorAnui. Tamstas raštas “Kaip Room 35,
■wtv. Lbt A-Kat Am.
CHICAGO, TT.T.
giasi
prie
jo.
Ačiū
Dievui,
mūsų
gegužio
Conway
Hali.
Retai
to

drįstate
taip
šmeižti
”
,
aiškina
se
talpinti. (“Draugas” tarnavo Vy
mokykla nuo 1894 iki 1904 m.
valdybos antrašai:
čiams kielj galėdamas. Jeigu-gi organizacija sustiprėjo ir beveik kios puikios prakalbos pasitai- 2. Ką mūsų moteris veikė seno nai bnvusius dalykus. Tepalieka jie
NORWOOD,
MASS.
kaip buvę, imkimės prie naują
Prasidentas: K. J. Krušinskas,
mažai buvo kalbama laikraštyje jau pavijo socijalistų Sąjungą na Gelažiutė atidarė vakarą ir vėj, 3. Iš netolimos praeities, 4 sau
PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS.
darbą.
M
Tan Byeb st, Brooklyn, N. T.
klebonas Ką veikė mūsų moteris dabarty
apie Vyčius, tai kalta pati jau skaičiumi narių. Ikišiol Vyčiai tojai buvo vietinis
Parengė draugija šv. Kaz. Karalai
A. Dlltcul. Skaitytojams neindomu,
Vieo-presidantas t J. Riktorainuomenė, nesistengdama savo rei šiaip-taip dar apsiėjo be diplo kun. J. Ambotas ir P. J. Kovas je ir ką jos gali, 5. Pagerbimas kad ant baliaus buvo daugiau mergi čio, atsibus 19 d. birželio, 1915 m ,
tfe
*1 Congresi avs^ Wat«rbury,
mų,
be
antspaudų
ir
tt.,
bet
nū

iš Waterburio, Conn. Publikos vėliavos šv. Onos moterų drau ną, neg vyrą. Nedėsime.
kalus apkalbėti kaip reikia. Red.)
tai yra subatoj. Prasidės 2-rą vai.
Mano nuomonė, būtinai reikalin nai jau tas Vyčiams yra būtinai buvo prisirinkus pilna svetainė gijos.
S. B—čiul. “ žodis Lietuvos Vy po pietą ir trauksis iki 12 vai. nak Ooam.
reikalinga.
Taigi
broliai
Vyčiai
■akrstorlus: J. 8 VasClauaka%
ir
visi
ramiai
klausės,
matyt
čiams
” perdaug išsvajotas ir silpno ties, todėl kviečiame jaunuomenę ir
gas mūsų jaunuomenei Vyčiams
Visas vakaras buvo pasekmių
senus atsilankyt ant mūsą naujai susi 112 N. Greene et, Baltimore, Md.
ir
sesers
Vytės,
stengkimes
nu

kai
apdirbtas.
Talpinti
negalėsime.
Hartford
’
o
lietuviai
mėgsta
to

savas organas,
tokiu
būdu
gas. Publika
buvo patenkinta.
tvėrusius draugijos pirmo pikniko, o
Kaslerlu: Pranas Burba, 4M>
pasirodytume
daug
gy- piešti Vyčių diplomams ir ant kias pramogėles. Prasidėjo 7 v. Žmonių nedaug teatsilankė, mat
tikimės, kad visi būsit patenkinti, nes
Pirmininkė
paaiš mūsų žmonės
M
Main st, Edvardsville Kine*
vesniais. Pavyzdžiu
Lietuvoje spaudai pavyzdžius ir prisiųski- vakarė.
dar nepripratę
bus visokią gražią pasilinksminimą ir
SKELBIMAI.
rae
į
Kongresą.
Vyčiai
dirbkime
kino
prakalbų
tikslą.
Po

itm,
Pa.
jaunuomenė turi savo laikraštį
bus paskirta 2 puikios auksinės dova
prie tokių gražių vakarų. Vigas
Vyčiams!
Kam
Vyčiai
turėtų
nos,
kas
bus
gabesnis
tas
jas
Knygius: Kun. J. biuru, P.
“Pavasarį” ir mes matome kiek
tam kalbėjo apie moterų padė likusis pelnas paskirtas T. Fon TREJIS METUS KENTAJO
gaus. Muziką bus lietuvišką. Grieš O. FreeUmd, Pu.
ten visokių straipsnių apie jau kreipties prie svetimtaučių daili jimą praeityje, išrūdydama koks dui, sušelpimui dėl karės nuken
Dažnai atsitinka, kad žmonės visokius šokins, kaip lietuviškus taip
nimą, kiek pamokinimų ir tt. Tai ninkų ir kišti jiems savo pinigą, buvo seniaus moterų pažemini tėjusiems. Labai gražus ir ma
DrasHku Vadovus: Kun. V.
kenčia
ilga laiką, nes nežino kaip angliškus. Važiuojant iš Bostono rei
kadangi
mes
turime,
užtektinai
gi Vyčiai bei Vytės į darbą! Ne
mas ir kaip jos ant žemo laip lonus pavyzdis, kad mūsų mote
pasigelbėjus.
Mr.
Leonard kia važiot į Forest Hill iš ten pasiimt Jakaitis, 41 Providenee st, Werlaikąs tada bus svarstyti kada savo amatorių dailininkų Vyčių. snio stovėjo vyrų akyse. Ragino rys darbuojas visuomenės labui
Oveeka papasakojo mums savo Rast Wolpole karus ir važiuot net lig
reiks siųsti delegatus ant kongre Nuoširdžiai kviečiu visus daly moteris ir merginas prie ap Tie jų maži darbeliai
Kasos OlobėjaL
nevieną patyrimus ir išreiškė norą, kad Deon gatve; ten atrasit daržą, kur at
vauti
šiame
konteste.
Per
Kon

sibus
piknikas.
švietimo, prie doro
pasielgimo mūsų tėvynainį
J. Stulgaitia, 122 B. Meade st,
so.
paguos ir pri tas butų aprašyta. “Aš kenčiau
gresą delegatai išsirinks tinka ir prie blaivaus gyvenimo ir tt.
glaus, savo paduodant jam pa trejis metus užkietėjimo vidurių Tnianga vyrams 25 e. merginom Wflkss Barre, Pa.
miausi piešinį, o likusieji pieši- Po jos kalbai parapijos choras gelbos ranką. Dabartiniu laikų,
10 e.
.
•
Vytis.
V. Lakeieviiia, P. O. Minarsvfll%
liga ir man rodėsi, kad niekas ne- Nuoširdžiai kviešia
Komitetas.

Musų Jaunimas

;.■■■■

PLAUKUS

A. A. Norkūnas,

bm
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ŠELPKIME NAŠLAIČIUS!

CHICAGOS LIET. RYMO KATALIKU LABDARINGOJI SĄJUNGĄ

Nedelioj,

g

13 dieną Birželio,

“National Darže”

1915 metų

| Piknikas prasidės 16 vai. ryto

Inėjimas j daržą 25 c. porai. |
=

===
=

PASAItGA: Kas turi jau pirkęs išlaimėjimo tikietą, tas tikietas bus geras
inėjimui į daržą.
Daržas via labai didelis ir vėsus. Jame randasi daug įvairių intaisymų
žaidimui.
--Bus leidžiama ant lioterijos visokie dalykai, kurie likosi surinkti iš lietuvių

==
=
EE

biznierių aukomis.
Atsilankę į šį pikniką padarysite dvigubą naudą: smagiai pasilinksminsite ant
tyro oro ir sušelpsite neaprūpintus našlaičius.

—
=

=

Visas pelnas eis Našlaičių naudai

=

=

Nuvažiuoti į daržą galima šiais karais: Davažiuoti iki 22ru karų; iš tenai 22rais karais važiuoti į vakarus
iki La Grange karų. Tenai persėsti ant LaGrange karų, kurie daveš iki pat daržo.

S

=
==

S

'

Kviečia Visus

S
J

. XS

KOMITETAS.

ŠELPKIME NAŠLAIČIUS!

ŠELPKIME NAŠLAIČIUS!

-—

W. O. Slegatls, treasurer.

NET IR DAUGIAU. ŠTAI KOKIUO BŪDU:
Lietuviai aukoja didesnius pluoštus doleriu visuokiems labilu,
nngiems tautiškiems ir kitokiems tikslams, kad esi nelaimėj
Lietuviai pirmiausiai su pagelba.
4
Tu prisidedi prie to visko kada praleidi savo dolerį pas lietu
vi pirkdamas. Taigi gana eit pas svetimtauti arba tankiausiai
pas zyda. kurs nuo tavęs atima dir arba tris syk daugiau negu
reiktu mokėti ir nei centas nuo jy nesugrįžta mums. Doleris pa
liktus pas lietuvi biznierių sug-rįsta atgal
labdarybės keliu....
lautiečiai tau vėlina labo ir viso labo mūsų tautai. Remk lie
tuvius biznierius.
NORTHERN MERCHANDISING 00. yra grynai
lietuviška_ kompaniia. Pradėję su šita eompanija biznį džiaugsitės iš
mūsų sažininiško patarnavimo, ši įstaiga užlaiko visokios ryšės
auksiniu, sidabriniu ir kitokių daliky, kaip
tai; laikrodėliu
įa*krodžių žiedu, špilky (scarfpins), šūky, peiliu ir tt. Norėdami
žasižinoti
daugiau
rašykite mums.

||

: - :

A. F. Pocius vlce-pres.

|

Į

Riverside, III.

==

J. A. Slegatls, pres.

DVIGUBA NAUDA IŠ IŠLEISTU PINIGU

i

(Rassig’s G rovė)

Northern Merchandiaing Co.

3

DIDELĮ PIKNIKĄ j
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ŠELPKIME NAŠLAIČIUS!
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ŠTAI PAVYZDIN
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Puikus Auksinis Laikrodėlis

i Gvarantuotas ant 20 metų

3

S

=

tik $12.50.

Tavo apielinkėj
mokėtum $17.00 Ir daugiau.
Rašyk kokio didumo nori, ar plona ar
stora. Po gavimui jeigu nepatiks arba
manot jog jų vertė abejotina, mes mie
lai sugražinam jūsų pinigus.
Siųskit pinigus registruotam laiške
arba pačtos čekius, arba ezpress čekius
Adresuokite taip:

&

s

Rodo laiką tikriausiai

Northern Merchandising Co.

=
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Room 101

1427 SO. 48th CT

rirppn n i

Jo Šventenybės Popiežiaus Benedikto XV Santaikos Malda
I£j?ązdinti baisenybių karCs, kuri naikina žmonės ir tautas. mes kreipia- . v
mės. o. Jėzau, ( Tavo mylimiausią Siid), kaipo musų paskutine vili). <1. •
Mielaėirdingas Dieve, su ašaromis mes meldžiame Tavęs užbaigti šitą bai ■ '

žmonių viešpatautų. -Laike Tavo ant žemes gyvenimo Tavo Širdis plake •
maloniu pasigailėjimu žmonijos vargų; šitoje valandoje, kuri taip baisi j
didžiausia neapykanta, kraujo praliejimu ir žudynėmis; dar kartą lai Tavo dieviška Širdis bus gailestinga. Pasigailėk nesuskaitomo skaičiaus mo •
tlnų, kurios kenčia sopulius dėl jų vaikų likimo; pasigailėk daugybės šei
mynų. nuo kurių atimti tėvai: ^asigailėk Europos, ant kurios užėjo išnai
kinimas ir nelaimės. Valdytojams ir žmonėms inlivėpk ramybės sumany
mus, panaikink nesutikimus, kurie skiria tautas vieną nuokitos;Tu. Ku
ria liejai savo brangų kraują, kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink
žmonės, kad jie gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados šaukiant Apaitalui Petrui: Gelbėk mus Viešpatie, mes žųstame! Tu atsakei žodžiais
mielašlrdingumo ir sustabdei siaučiančias vilnis,-taip dabar teikkis išgir
sti musų ištikimas maldas ir sugrąžink pasauliui santaiką ir ramybe. Ir
Ta o Švenčiausioji Pana, kaip kitais skaudžiais siclvartcs laikais, buk ir
dabar mušti pagelba, užtarytoja ir apgynėja. Amen. Kančios ned.. 1915

/S
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‘.LIETUVOS VYČIŲ” CENTRO VAL-, DOVANA
FARMŲ -PIRKĖJAMS!
DYBOS ANTRAŠAI:
į Didelis Farmų listas dovanai, di-

Dvasiškas

vadovas:

Kun.

F.

Ke-! džiausioj lietuvių kolonijoj, su apra-

mėšis, 1800 W. 46tb st., Chicago, III. Šimu daugybės farinų pardavimui, išPirmininkas: M. A. Norkūnas, 166 dirbtų su budinkaįs, sodnais, gyvuMelrose st., Montello, Mass.
I bais ir be gyvulių, didelių ir mažų,
Vice-pirmininkas: A. Aleksandravi taip-pat ir ne išdirbtos žemės par
siduoda pigiai ir ant lengvų išlygų.
čius, 732 W. 19th st., Chicago, III.
Prot. raštininkas: Al. M. Račkus, Žemė geriausia, netoli nuo didelių
miešti! .ir gerų marketų. Jeigu ma
41 Providence st., Woreester, Mass.
Finansų raštininkė: O, M. Kašėtai nai plikti, rašyk, tuojaus Klausiant
farmų listo.
tė, 82 Porter avė., Montello, Mass.
CHAS ŽEKAS & CO.
Iždininkė: M. J. Juškienė, 129 Mel
387 N. Dearborn st., . .Romm 808
rose st., Brockton, Mass.
CHICAGO. ILL.
Kasos globėjai: K. Pakštas, 1644
Wabansia avė., Chicago, III.
A. Visminas,
32Q — 4th avė., ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket
Homestead, Pa.
vergį liepos
Paprasti susirinkimai
J. Naginevičius, 186 Madison st., atsibūna, ka' 2 ir 4 ketvergį kiek
New York, N. Y.
vieno mėnefi j.
Literatiška komisija: A. Kneižis, 41
Capital avė., Hartford, Conn.
J. J. Ramanauskas, 147 Ames st.,
Montello, Mass.
F. Virmauskis, 22 Broad st., Brockton, Mass.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGIJOS,
BOCKFORD, ILL. VALDYBOS AD
RESAI:
Pirmininkas, Kazimieras
Miklas
1025 S. Main St.
Vice-pirmininkas Mikolas Jankevi«a, 1614 15th St.
Protokolų raštininkas,
Jonas J.
Merčaitis, 1530 S. West St. '
Finansų raštininkas ir Iždininkas
Bovilas P. Petrėnas, 430 Island avė.
Iždo globėjai: Jonas Zubinas, 1129
S. Church St.
Vincentas Kadzevičia, 411 Island

av.

KNYGŲ MĖGĖJAMS!

Dvi Naujos Knygos

Nuo seno yra sakoma, kad ‘ ‘ Kny
ga — žmogaus geriausias draugas”.
Bet svarbų, kad draugas —. knyga
būtų gera
ir suteiktų skaitytojui
naudą.
Kaip tik
tokia knyga
ir yra ‘‘Oliveris Twlstas”. Parašyta
žinoma anglų
rašytojo
Charles 1*. BRAIŽYNĖLIAI. Parašė Skruzdė.
Yra tai originalių
Dickens, Lietuvių kalbon versta Jono
piešinių, apysakų ir monologų rinkinys. Kas skaitė Skruz
Kmito. Vertikas savo darbą atliko
gerai. Atskleidžia skaitytojui prieš dės raštus, tas žino, kaip autorius moka piešti žmogaus šie
akis Anglijos žmonių tamseniąją gy- los padėjimų.
| venimo pusę, parodo visą skurdą ir
Gražiai išleista knygelė. Kaina 45 centai.
niekingumą, kuris slepiasi po žiban
čią skraiste Londono miesto. Yra ir 2.
KAS BAILYS?” Komedija dviejose veikmėse.
Iš
šviesesnių bruožų, kurie paįvairina
anglų kalbos vertė J. Miliauskas.
turinį. Didelė knygą susidedanti iš
Yia tai labai gyvas dramatiškas veikalas ir tinka vai
52 skyrių ir 520 puslapių. Atspausta
Kaina 15 centų.
NEKALTI) PRASID. PAN. SV.
aiškiai ant geros popieros. Kaina dinimui.
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL., AD tik............................................. ................ $1.00
Reikalaudami adresuokite:
Nemažiau nusisekus
už ‘‘Oliverį
MINISTRACIJA:
Pirmininkė — Ona Vasilintė, 1349 Twistą” yra ‘‘Huckleberry Finnas”
Parašyta visam pasaulyj,
pagarsė
8o. Lincoln Hstr., Waukegan, IH.
Vicepirmininkė — Anastaiija PU- jgsio humoristo Mark Tvain ’o, ir
vilkykė, 1349 So. Park avė., Wauke» versta iš anglų lietuvių kalbon jau
gerai lietuviams žinomo Jono Kmv
gan, III.
Protok. rašt. Antanina Kasiliang- to. Kaip Oliveris Tvvistas rodo gy
kiutė, 1345 So. Park avė., Waukeg&B, venimo tragediją, taip Huckleberry
Finnas parodo lengvesnę gyvenimo
IU.
Finansų rašt. — Elžbieta Nevardana* pusę. Vertikas taip taip puikiai sugekaitė, 1221
Victoria at., tVaukegan, bia perkelti skaitytoją į aprašomas
vietas, taip reališkai perstoto Huckle
m.
Tai. Yards 1138
berry
ir jo neatskirimą draugą Tarną
Kasininkė — Marijona ZeleniakiaLietuviškis 6 ra barius
tė, 1320 So. Lincoln et., VVa’jkegan, 9awyer’i, kad skaitytojas su didžiau
siu žingeidumu seks
tų linksmių yra žinoma, kad Mason
01.
paviete,
Seniausias, pigiausias graborius
draugų keliones ir nekartą nusijuoks Fountain, Mieli, yra geriausios kvie
ir tirinetojas dėl pavargelių-našiš jų prietikių.
laičių.
čių,
dobilų
ir
bulvių
žemės.
Molis
ir
DRAUGYSTĖS SV. JONO KRIKŠTY
P. A MAŽEIKA
juodžemis
lygus
kai
stalas.
Fouotaino
Nemažiau patiks ir juodukas DžiTOJAUS,
MELROSE PARK, TT.T.
3316
Aukuro An.
CHICA60, iLL
žemės
pralenkia
visas
kitas
žemes
ko

mas. Stokuoja vietos, kad visas ypaty

Šiomis dienomis atspausdintos dvi

naujos knygos:

DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th Street
CHICAGO, ILL.

FIRMOS! FIRMOS!!

VALDYBA:

Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543
Pirmininkas
J. Žvirblis, Boz 595 bes tos knygos išdėsčius, geriau te kios tik randasi lietuvių apygardoje.
S. West St., ir Izidorius Komza.
gul skaitytojas pats sprendžia. Kny Ai turiu pardavimui 93 pradirbtas ir
Melrose Park, 111.
Pirm. pagelb. V. Kiudolas, Boz 151 gos formatas 6iĄX8% colių talpina išdirbtas farmas su trobomis ir di
savyje 43 skyrius ir 284 puslapius. džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 akDRAUGYSTĖ fiV. JURGIO KABRIžemės nuo $8.00 iki
Kaina su nusiuntimu ........................... 75 rų nedirbtos
Melrose Park, III.
VIO, NORVVOOD, MASS.
20.00
už
akrą.
Tikras
malonumas
skaitytojui
ir
Org. užžiūr. prot. rašt. A. Jasinskas,
Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st.
SSSSsE
į
papuošalas namams, tai neseniai iš . .Fountain yra didžiausia centralinis
1300 St. t'harles avė., Mavsvood, IH.
Prletuklu anl -dįefi© NE3O, bu jcSdo upgaroln'inu lulkraPag. P. Kudirka 31 Franklin st.
lietuvių
miestas.
Jame
raudasi
18
Sto

ėjus
iš
spaudos
knygutė
šv.
Kazi

Finansų rašt. A. Samalionis Boz 593
šCIuoje. |uu dubur turi vertų |um j c.
Prot. Rašt. J. Verseckas,
11M Melrose Park, III.
a ptategolu: pr!_-g lama r-jJi trotimm
•
mieras Lietuvos Karalaitis.
Ypač rų, baDka, 2 mokykli, 3 javų magazi
pukHije ISEBO
,Washington st.
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5001 skaitytoją patrauks geras pasiskaity nai. Perka visokius javus žemdirbystės
Fin. Rašt. V. Sezaika, 568 Pleasant 12th st., Cicero, III.
unt j centu. Ou- %
mas ir dailus išleidimas.
Ligšiol produktus ir materijolą. Tik 4 mylios
II rinkti prleča- %
■t.
Susirinkimai būna kas trečią nedėl- Amerikos lietuviai mažai teturi gra nuo katalikų bažnyčios.
klua pakelių Ir J
Atvažiuokite pažiūrėti, o aš su au*
Iždininkas V. Kavaliauskas,
M dienį kiekvieno mėnesio, pirmą vai. žių artistišku leidinių, bet šv. Kazi
Kuponus, ruuul
(•tos katnu*. kuu
Btaravant avė.
aprodydamas
po pietų J. Waichiulio svetainėje. 2018 mierą galima drąsiai priskaityti prie tomobilių pavėžinsiu,
tik nori, gali
Turinys susideda iš daug patogių farmų iš kurių galėsite pa
Iždo globėjai:
K. Spriridavilfc, Lake st., kampas 21 gatv. Melrose gerų-geriausių.
SButl gražius
keturių dalių: 1) šv. Kazimiero gy sirinkti sau patinkamą vietelę. Per
prezentus. Pa
1025 Wsshington et.
Park, III.
klausk apie Jucį
venimas ir jo reikšmė mūsų tautai. kantiems žemę kaštus uT geležinkelio
S. Vitkauskas, 1038 WashingtM et.
Itornlnko.
Parašė kun. P. Lapelis, 2) šv. Kazi
Čia jau yra pirkę farmas apie 300
Maršalka G. Giebas, 61 Struravaat
o )(a t>« papaiaŠVENTO ANTANO
DRAUGUOS, mieras jaunomenės idealas. Parašė
apie jaus.
are.,
lietuvių, ir beveik visiems lietuviams
WAUKEQAM, ILL., VALDYBOS
K. U. 3) Tėvynės meilė. Parašė Dr. tikietą sugrąžiname. Mapos ir žemių
ADRB8AI:
DRAUGYSTĖS SV. JONO EVANGBA. K. Rutkauskas, 4) Giesmė į šv. aprašymai dykai. Rašyk tuojaus.
Pirmininkas:
Steponai
Keliotia,
LISTO CHICAGO, ELL., VYRIAU
Kazimiera. Parašė kun. F. B. Serafi
J. A. ŽEMAITIS.
1344 So. Jackaon Str.
SYBĖ.
nas. Kiekvienas rašytojas savo už
J ?. LeriUsrdCa., NevrYorkCity
Pagelbininkaa,
Kazimieru Burba,
Prez. Ig. Liekavičia, 1930 S. Union
Fuontain, Mich.
duotį gerai atliko— aiškiai ir gabiai
1416
So.
Park
Ava.
are.
apibūdindamas savo tėmą. Patartina
Protokolų raštininkas,
Antanas
Vice prez. Juoz. Šimėnas, 911 W.
kiekvienam pasiskaityti. Kaina
.20
Samoška, 1338 Sberidan Road.
19th PI.
Apsvarstyk! Maža tai
knygutė,
Finansų raštininkas, Jroninsas BheProt. Sekr., S. Dargis 638 W. 18 et.
bet duodanti
daug peno dėl rimto
Ieškau savo draugų Antano GedFin. Sekr., Petras Oliševekls, 718 mulinas, 712 — 8th Str.
svarstymo. Talpina savyje sekančius
vilos
ir Jurgio Gedvilos. Pernai gy
Kasininku, Antanu Bakšys, 1317
W. 15th et.
dalykus. Kam tave Dievas sutvėrė!
So.
Victoria
Str.
veno tVilkes Barre, Pa. dabar neži
Kasininkas Ant. Leknickie,
1739
Dievas visados ir visur tave mato.
Kasos globėjai:
Bo. Halsted st.
nau kur randasi. Prašau atsišauk
Mirsi, Dievas teis, duos dangų ar
Jnosapan Skuldziakis, 1111 — lOtk
Maršalka Petras
Augustinas 711
pasmerks j pragarą. Bijok ir saugo
ti.
Str.
W. 17 PI.
kis nuodėmių. Saugokis blogų drangų
Antanas Rlndelka
Raimunda
Rulsvlčla,
1330
So.
Susirinkimai paskutinį
nedėldisnį
ir negerų vietų. Atsiskirk nuo bedie
Jackson
Str.
kiekvieno mėnesio 1 vai. ps pietį
vių. Negirtuokliauk. Pamesk vartojęs
Box 113
Puritan, Pa.
1. Maršalka, Pranu Dapkus, 1409
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj,
svaiginamus
gėrimus.
Mylėk skaiSa. Park Ava.
18 ir Union gatvės.
stpbę,
Paliauk
keikęs,
ne

Tas didelis su jo paties parašu pa

veikslas Popiežiaus Benedicto XV
su Jo Šventenybeš 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. 46th Street,
CHICAGO, ILL.

Mašinų darbas

Stogui lentos

Sienoms lentos

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

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

Pristato

Telephone Drover G300

AURA

S. Maršalka,
Antanu
1*87 So. Park Ava.

DU urgla,

DRAUGYSTĖ SV. MYKOLO ABXA- franto Juoaapo Draugijos, meboygaa,
Wla, valdybos adresai:
NIOLO, COLLINSVILLE, OL
Pirmininkas Skiria Antanas,
909
Indiana avė.
Pagelbininkaa Bubnis Juozas, 735
Indiana avė.
Raštininkas
Rutkauskas
Juozas,
1015 Clara avė.
IT. Raštininkas Brusokaa Antanas,
1019 Dilangbam avs.
L. Katalikiškų D. S. Brooklyn.
Kasos globėjai;
Gelburda Petras, 1002 Clara avė.,
Ručauckas Mataušas, 1133 Michigan
nve.
n
Kasininkas Grigaliūnas
Tamošius,
1437 S. lįst.
Maršalka Buividas Juozas, 1439 S.
atsibfina 2 9 st.
*

Prezidentas
Juozas Gudelianskas,
639 Hesperia st.
Vice-prezidentas V. Murauskas, 245
Seminary str.
Prokolų Raštininkas, P. Pranaitis,
431 Spring str.
Finansų Rašt. F. Stankaitis, 916
High str.
Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas,
419 So. Clinton str.
Kasos globėjai:
Jonas Norkus 904 Vaadelia str.
Rinkėjai Antanas
Gudeliauskas,
601 N. Hesperia str.
Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N.

Hesperia str.
Metiniai
snsirinkimal

pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink
laiką ir teisingai dirbk, atlik dažnai
išpažintį. Priimk
dažnai šv. Komu
nija. Meidingumas į šv. Mariją Paną ne
apvilia. Suprask maldos
galybę, ir
Delko tiek u^ra nuodėmių. Kaina
.5
Ar Kristus turėjo brolių ir seserų:
Dažnai yra primntama
katalikams,
būk Kristus turėjo brolių ir seserų.
Taigi kiekvienam bus naudinga* pasis
kaityti to neteisingo prikaišiojimo

Moterį) Domai

Nesivargink prosuodama seno
mis
prosomis. Su “Imperial”
prosą galima suprosnotį didelės
šeimynos savaitės skalbinius į po
rą valandų. Galima prosuoti kur
tik nori; vidui ar ant oro. Už
kaista patį per savę. Niekad gal
vą neskaudės. Dvi savaitės duo
atmetimą
viršminėtoj
knygutėje.
dame
bandyti
dykai Rašyk
Kaina
klausdama informacijų.
Adresas:
Reikalaudami adresuokite:

NEW ERA SALE8 00.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th str., Chicago, III.

P. Mulevičius,
6329 So. Fairfield

Mgr.
avė.,

CHICAGO, ILL.

Farmos
Tautiečiai!

Norėdami pirkti farmų nereikia kreipties prie anglų
ar kitų miesto agentų, kurie moka dideles rendas už ofi
sus su keliais raštininkais. Mes atradom, kad jie ima dubeltavai už žemę, mes-gi čia gyvename ir nemokame rendos, tai dėl to galime ir norime pigiau parduot ir patar
naut teisingai savo tautiečiams, rašykite indėdami markę,
o gausite teisingų atsakymų.
— Štai kaikurios mūsų farmos.
1. 40 akrų, 10 akrų išdirbtos. Kaina $400
2. 40 akrų labai geros žemės su gražiu sodnu. Kaina $800.
3. 60 akrų, su trobomis. Visa žemė pirmos klesos prie bė
gančio vandens. Kaina $1.800
4. 80 akrų. Visa žemė dirbama, puiki vieta. Kaina $4.700
Ieškau Petro
Kavaliausko ir Vin 5. 80 akrų, žemė juoda labai gera kviečiams. Kaina $2.500
co Jušinskio. Gyveno apie Pittsburgą,
6. 40 akrų tarp 3-jų lietuvių. Kaina $500
Pa. Dabar nežinau, kur randasi. Jei
7. 40 akrų prie pat geležinkelio. Kaina $1( už akrų.
kas žino ar jie patys lai pranėša:
8. 120 akrų daikte arba pirk kiek nori. Kaina $17 už aktų.
VlkM JtuHnsklenet
9. Žemė neišdibta. Kaina $10iki $15 už akrų.
Boz 31

Kingston, Pa.

Ta visa žemė galima pirkt už pinigus

arba ant išmo

kėjimo iki 10 metų.
Ieškau Svoųerių Juozo ir Vineo Vaenių. Paeina iš Suvalkų gub. Kalvari
jos pavieto, Kronos valsčiaus, Rama
novo kaimos.
Taip-pat Onos Vazniukės, po vyrų
Kreivenienėa. Jie patys arba kas apie
juos žino meldžiu atsišaukti šiuo adre
su:

Konstantas OrtgallausbsMi
22 b Beaudoin at., Montreal, Canada.

(23—4)

M.

Wah»»čiHS, W.

Scottville, Mich

Strygas
P. O. Box 4

I

DRAUGAS

Birž. (Jane) 10, 1915. N. 24,

WARNING TO SUBSCRIBERS

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

LIETUVIAI!
SKAITYKITE

IR PLATINKITE

KATALIKŲ

»

DEPT. 991,

“ŽVAIGŽDE”
3654 Richmond St.,

Identifikavimo kartos, tokios kaip viršui parodytoji, vra ne
šiojamos visu šios kompanijos darbininkų, kuriems reikia nu
eiti į namus, turinčiuju telefoną su kokiu nors tikslu.

VISUOMENES,

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.

pa

mėgdžiojimų,

ir

visada

reikalauk

tikro

Richterio

su

Streei,

NEW YORK.

5EE
Phone Drover 4247

DR. J. JONIKAITIS

B

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

/iLb

Resid,

©

4613 8. Ashland Avė.

Kazimieras

Šv.

O

1—12 iš ryto
1—3 po pietų
6—9 vakare

Valandos:

3*

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN

□

TeL Drever 7042

nr
M

Dr. 6. Z. Vežei (Vezelis)

BANKING ASSOCIATION

M

X

Lietuviškas Dentistas

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

4712 So. Ashland Avė.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dangiaa, už kuriuos mckam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

ar

+*

arti 47tos gatvės

TURINYS

2
3
4

Kaina 30 c.

©

D<

DR. A. J. TANANEVKZE
Gydytojas, Chirurgas
ir Akušeras

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

F*

O

o

Adresuokite:

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO
<«•. <♦>.. ■<«< w..:

Lietuvis Daktaras Ignotas Stankus

S

1800" W. 46th St.

PUB.

-

Du-kart

Savaitinis

Laikraštis

Jao 25 metai, kaip išeina fcs Utarninkaa ir PčtnySia. Prenumer?ta kasztuoja metamo: Amcrikcįe
$2.50 metams, pusei metig $1,25.
Racijoje ir Europoje $3.50 metame,
$1.75 pusei metrį,
Rašykite šiądien, o gausite vieną
uumerį pasižiūrėjimai dykai, ad*
resuojaat

W. D. lOCZIOVSKI — CO.
Mahanoy City, Pu

tt

f

DRAUGAS

EINA KAS SEPĖDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių iiniųJš Amerikos, Europos ir viso Mieto, o
prenumerata kaštuo|a metams KS $2 oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; jaeiams
$3.oo; pusei metų $1.54,

B

tt

“Tautos Fondui”

Gydau Vyrų, Motery Ir Valktį Ligas

VIENYBE LIETUVNINKU

H

3

©
£

28 metų senas laikraštis t

RAŠYK ADRESU:

Pusi gryno peicio skiriama
Phone Drover 7800
Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po
piet ir 7 lig 9 vakare.

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektaoja
randa* ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės mcrgičiua;
ekolina pinigas ant įtaisytų aavasčių (properčių).

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

CO.

Chicago, III.

S. Gordon

1415 So. Halsted St.
Chicago, III.
Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarsis.

Nuo 9 iki lt rito.

•• 2 .,4

po

rietu.

». . .
■
7 ., 8 Vakare,
Nedeliomis Nuo 9 iki 11 rita ir nuo 1 iki 4 po pietų,

Tel. Drover 5052

Dr. Stankus, 1210 S. BroadSt., Philadelphia, Pa.

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

Tūkstančiai Boieriy

Telephone Drover 5326

Dr. S. A. Rutkauskaitė-šlakienė

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Specijalistė moterų ir valkų ligose

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis

Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina
tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant
Katalikų Bažnyčios
Paduoda gražių doros apysakų —trumpai sakant
rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.
Laikraštis eina du kartu į mėnesį

Tel. Drover 5326

Chicago, III.

ARKITEKTA8
Rooms 1003-1004

167 W. VVnshington St. Čhieagu.
Katalikiškos Bažnyčios mano speciališlrumas. Ai stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

HWHTx>HjH SLriiiįtflSij
II

l

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

MMcaMUMaaacuaaaaaat

ėi

Telephone Main 536

JOSEPH MOLITOR
M

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

ROYAL PHONOGRAPH CO.

Užsirašyk sau ar savo pažistamiems Lie

91 E. 4th Street.

tuvoj bei Amerikoj
M

Joseph J. Eliaa, Savininkas.
4600 -4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinlrus | Banks užčOdyjimui nuo
vieno dolerio Ir daugiaus Ir mokame trečia
roeent. ratomia ant metų. Siuučiame pinigus
Vlaaa dalia aviete pikiai, greitai Ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame Ir
parduodame. Paiduodame žifkortee antvieų
linijų | krajų Ir IS krajaus, taipgi tikietus ant
geležiukelių po visa Amerika tr Europa.
Musų Banka iMirba visokius raitus ir do
kumentus visose kalbose Ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai Ir per laiSkus. Tik kreipkitės
vlrimlnčtu antrašu.

r

S^aSSSSaSSSAŽfc-ajh
Telefonas Yards 1654

NEVYMAN

Kurs

Išeivių Draugą”

ir padailintas,

talpins:

1. Vėliausias žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimus“ užvadintus “Svieto
perėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgq
ir Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos“.
4. “Škotijos Lietuviai“ II Lanarkshire, Eli Linlithgowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.
5. “Lietuviai Anglijoj“.
6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvai
riausių 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:

Auksininkas

Rev. Jos. Norbut
Mossend,
a-a

Uept. 100

NEW YORK, N. Y.

1915 metais eis kas savaitę padidintas

4825 So. Ashland Avė.
Diemantal, laikrodžiai tr brangioj
akmena Kuopų ir emblemų spij.
koe. Pataisymas musų
specijaliftkumaa.

DYKAI

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

Res. 3255 So. Halsted St.

adresas:

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Sehoo. X*
Lieturiškorioe Sene ra priima paa save mergaites moki
nimai ir išauklėjimui. Seminarijoje
prie regaleriikojo
mokslo, arba ir atškyriana, yra mokiname•. muika, paiiymaa, siuvinėjimą* ir taip toliaa.
GEBOS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAI.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėa
liar antrais

3 mėnesiu Bandymas

ADVOKATAS

Kas atsiųs savo adresų, gaus vienų numarį dykai.

CHICAGOJE.

Po $1.00 į mėnesi

3255 So. Halsted St.,

19 SO. LaSALLE St.
(Room 815) Chicago, III.

Kaina 75 c. metams

Seserų Seminarija

• 9—12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare,
VALANDOS: • Nedžliomis 9_12 priei pjet.

..iiižii. s-• si; -

“TIKYBA IR DORA"

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

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

Gydo visokias ligas

EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

įž»neoc——aiKnaaaB—

©

D

Šv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė mūsų
tautai. Kun. P. L.
Šv. Kazimieras jaunuomenės idealas. K. U.
Tėvynės meilė.
D-ras A. K. R.
Giesmė į Šv. Kazimiera.
Pranas

1

T

B

■o
D
3

>

5
©

r

“SAULE”

Nauja Knyga

'o

Cydau Vyą, Molirų Ir Vaikę Ligas.

1644 Wabansia Avė.

GriiGAGO. ILL.

*74-80 VVashington

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

Redakcijos

3252 So Halsted St.,

F. Ad. Richter &Co

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip;
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A. OLSZEWSKI,

siai iš
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Rašyk adresu:

aptiekose Ir tie

darbininko, kur^s ją nešioja.

IB7TI

Eina fau 21 metus Chicago, Illinois kas
Petnyčia ir paduoda daugiausiai geru ii
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuota me
lui tik >2.00, pusei metų $100.

ženk

25 ir 50 centų

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve

.
1
t, •
•
Valandos Priėmimo:

fifil

veikslo.

TAIPPAT UŽLAIKOMA

.„
RISAS:

Gal nežinai kur ją gauti?

Ežtpeller

inkaro

Pa.

Ar Skaitai Kada Laikraitį “LIETUVArl

lo, kaip ant pa

Kiekviena karta turi parašą ir fotografija to

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 viena numeri veltui.

Philadelphia,

8AU30KIE8

Palu —

Kiekvienas samdytojas, turėdamas nors mažiausį abejojimJą
link identiškumo arba tiesų asmens, kuris sakosi esąs samdytas
šios kompanijos turi reikalauti parodyti identifikacijos kartą.

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis

ĮKURTA 1867

ATSIEINA TIK $2.00

U Korespondencijas iv pinigus siųskite šiuo adresu:

0

LIETUVIŲMĖNRAŠTIS

“ŽVAIGŽDĘ”

METAMS

CO.
CHICAGO, ILL.

AMERIKCj

LAIKRAŠTĮ

SAVAITINĮ

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

MŪSŲ NUO8TUOLIS, TAI MŪSŲ LAIMAI IMA 8. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS.
Perdaug turim gerų tavorų. Išduoti am tūkstančius dolerų davonoms supaiindiniui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotų laikų xues duosi
me šitų dailiai išrašytų auksuotų laikrodėlį, moteriškų arba vyriškų, su
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi leneiugėlis, žiedas, fontaaiaė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikelinotų revolverį —DYKAI. PILNAI
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 8PE0IALIS
PASIŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitų apgarsinimų 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.

EXCELSIOR VVATCH
:
:

LIETUVIŲ

Lanarkshire,

Scotland.
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Sieniniai Paveikslai!
Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties
nors pora gorų katalikišką paveikslų. Mes tik ką ga
vome siuntinį įvairių paveikslų Jcaip tai Sv. Kazimiero,
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos.
ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penkių Ronų V. Jėzaus, Sald. Sir.
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P.
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus
Benedikto XV.
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.
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