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Didžiausia mušis tebesiaučia
Apie Verduną.
Senatan bus įneštas bilius apie Lietuvių Dieną.
Po to miesto užėmimo ir dėl Ten jis tuojaus pradėjo veik
LIETUVIU (MENA SUVIENY- [nuo Verduno vokiečiai atėmė
kelius kaimus ir net vieną kitų laimėjimų, rusų susijun ti. Susitikęs, vienus laivus
TOSE VALSTIJOSE.

Užsisakykite

DIENRAŠTI
/

DRAUGĄ

tvirtovės fortą. Bet tai buvę gimas su anglais Mesopotami skandino, kitus - gi peržiūrė
viskas. Juo tolyn, juo mažyn joj būk esąs tikrai įvyksiantis davo ir į savo rankas suimda
vo. Taip vokiečiai suėmė an
tegalėjo laimėti,
nežiūrint ir galimas dalykas.
glų laivą “Appam”, išsodino
smarkiausios ugnies ir bai
ant jo .savo žmonių dalį. Vė
siausių antpuolių. Prancūzai
APŠAUDĖ
TREBIZONDĄ.
liaus “Appam” atgabeno į
iš savo pusės į atakuojančius
Besiartinant
rusų
kariuomeAmeriką, kaipo savastį, kur
vokiečius taip smarkią ugnį
palydo, kad visas jų atakas at menei prie Trebizondo, Juo dabar tas laivas turės būti iki
«a:
Kadangi
mušė ir tebeatmušuma. Po il diju jūrių laivynas kerta tur karės pabaigos.
“Aš sustačiau rezoliucijų ir go ir atkaklaus mūšio pasta kams iš užpakalio. Rusų lai “Appam” gabeno aukso už
Kiekvieno lietuvio kataliko priedermė yra pažinti
užteikiau jų Illinois Valstijos ruoju laiku teįstengė atimti vynas pastaromis dienomis $250,000, tai tą auksą vokie
senatoriui Levis. Jis jų ry nuo prancūzų kaimų Fresnes, apšaudė .Trebizondų ir apie- čiai persikraustė į savo laivą.
toj suteiks senatui. Rezoliu į šiaurius nuo Verduno. Kitur linkes, kurias laiko užėmę tur Paskandinęs apie 15 anglų, savo tikėjhną ir apsišarvoti mokslu, kad atsilaikius prieš
kai. Pastarieji mėgino lai prancūzų ir kitų laivų, išmėtęs
cija tikrai bus priimta ir pre nepažengė priekin.
zidentas paskirs dienų rinkti Kadangi prancūzai nelei vams iš savo kanuolių atsa minų Anglijos pakraščiuose, užsipuldinėjimus tikybos priešų. Tvirčiausiu ginklu prieš
aukas nukentėjusiems dėl ka- džia korespondentų į mūšių kyti, bet be pasekmių.
suėmęs apie 200 belaisvėm, lai
Amerikoj spauda karš- vietas, tai apie visas tų mū
vas “Moewe’\ galop sugrįžo
besiplatinančią bedievybę ir ištvirkimą bus .
4«d atsišauks į visuomenę, kad šių baisenybes nėr būdo suži
Vokietijon su visu grobiu.
pagelbėtų lietuviams.
Štai noti. Sužeisti kareiviai ir Vo NORI ATSKIRAI TAINKINTIS. Po. tokio atsitikimo, talkiPastarieji turkų nepasiseki ninkafejwEopiau' prižiūrės pre
£Osoliucija:
kiečiai imtiniai tegalį tik tiek
Kadangi dabar, kuomet į- pasakyti, kad mūšis esųs bai mai taip turkams buvę nema kybą ynfėmis, kad vokiečiai
vairios valstybės kariauja, mi sus. Žmonės krintu tūkstan- lonūs, kad, kaip iš Atėnų, panašių šposų begalėtų dau
Graikijos, pranešama, jie da giau iškirsti.
lijonai lietuvių didžiumoj nete čiais.
Jis skelbs tikrą krikščioniškąją šviesą
kę- maisto, prieglaudos ir dra Ateina žinių, kad prancū bar gailisi vokiečių paklausę
ir karėn stoję. Iš karės tur
bužių ; ir...
Z
’
■
■'
• ,
"
zams į pagelbų eina ir bepade- kai ligšiol nieko nelaimėjo, tik ŠVENTAS TĖVAS MELDŽIA
Kadangi milijonai jų išvyti danti anglai. Bet tikrų žinių
TAIKOS.
ik namų be persergėjimo, ne nėr, nes visi kariškieji judė prarado, besigindami iš visų
turėjo progos apsirūpinti rei jimai ir veikimai laikomi pa pusių užpuofančio priešo. „O Laiške į kardinolą - vikarą
nuo paskutiniųjų jiems teku Pompili, šv. Tėvas prašo visų
kalingiausiais daiktais ir dėlto slaptyje.
r ‘y
sių smūgių, jų dvasia nupuo melsties, kad taika įvyktų kokenčia badų, ligas ir neišpaPradės
eiti
balaudžio
pradžioje
lusi, o kariuomenėj užviešpa greičiausia. Tame laiške po
•ie.kytą skurdų; ir
tavusi
betvarkė. Taigi eina piežius Benediktas XV išpasaVERDUNAS APSIAUSTAS
Kadangi Suvienytų Valsti
žinios, būk turkai kalbinanti koja apie savo pastangas už
jų gyventojai su širdperša su
KANUOLĖMIS
žinojo apie šitų baisų padėji Vienas laikraščių korespon rusus ir aplamai talkininkus baigti karę, įvykinti taiką tarp
kariaujančių valstijų. Bet val
mą milijonų žmonių ir širdin dentas, aplankęs vokiečių fron prie taikos.
stijos intužimo valandoj nepa
Užrubežyje metams $6.00
gai atsiliepia į šauksmą pagel tų apie Verdunų, pasakoja,
klausę
tėviško
patarimo.
Jos
bės, kuomet tik atsišaukimas kad niekad pasaulio istorijoj SAKO, RUSAI NETEKO 133,f
tebetęsia karę, kurią šv. Tė
pasiekė jų ausis: todėl
nebuvę tiek sutraukta artileri 000 KARIUOMENĖS BUKOVI vas •pavadina “civilizuotos
Chicagoje, siunčiant krasa, $4.50 metams.
Perkant iš vaikų ir agentų
Nutarta, kad akyvaizdoje jos apie vienų vietą, kaip da
Europos saužudyste”. Šv. Tė po 1 c.
NOJ IR GALICIJOJ.
•
tokio skurdo, vargo, kančių, bar apie Verdunų. Šimtai ant
Hat
vas
prašo,
kad
su
juo
taikos
Vokiečiai
apskaitliuoja,
kad
kuriuos šie keturi milijonai šimtų sutraukta visokio/ di
S. L. R. K. A. nariams pasiūloma Dienraštis atpiginta kaina — .tiktai .ui
lietuvių kenčia, prezidentas dumo kanuolių. ' Kiekvienas pastarųjų laikų rusų ofensyT maldoje susijungtų visas pa
$2.00 metams.
Suvienytų Valstijų būtų gar indubimas, miškelis, krūmas, va s Bukovinoj ir Galicijoj ru saulis.
bingai paprašytas parinkti yra pilni visokių kanuolių, nuo sams lėšavęs 133,000 vyrų.
DIDŽIAUSIA NELAIMĖ
dienų, kurioj Suvienytųjų Val mažųjų iki didžiausių. Kores Vokiečiai savo apskaitliaviSavaitraštis “DRAUGAS” eis kaip ėjęs.
JŪROSE.
stijų piliečiai galėtų išreikšti pondentas radęs tiek kanuolių, me vaduojasi tuo, kad, sako,
prancūzų
savo sųjausmų, aukodami j kad jos” sustatyta eilėj apie rusai netekę tuose mūšiuose Nuskandinimas
1330
oficierių.
O
kadangi,
pa

laivo La Provence per vokie
fdndus, į kuriuos dedama au šimtas pėdų viena nuo kitos.
kos nukentėjusiems dėl karės Užpakalyj tų kanuolių buvę prastai, su kiekvienu oficierių čių submariną pasirodė esąs
Užsisakykite
lietuviams.
kitos didesnių kanuolių eilės. rusai netenka apie 100 pa didžiausia nelaimė jūrose
Priešakyje - gi lengvoji artile prastų kareivių, tai jie ir spė Kuomet nuskendo laivas Tita
Dr. Albert.
99
/A
rija nusigrudus net iki pėsti ja rusai netekę 133,000 kariuo nikas, su juo žuvo suvirš pu
(“Darb.”)
santro tūkstančio. Ligšiol to
ninkų. Paleidus visas ka- menės.
nuoles darban, rodos, nie Žinoma, tai vokiečių ap- ji nelaimė skaitėsi didžiausia.
VEftDUNO MŪŠIS VIENAS Iš kas negalėtų atlaikyti. Bet skaitliavimas. Užtyli jie tik Dabar - gi pasirodo, kad nu
Iška1no
DIDŽIAUSIŲ.
skandinimas
La
Provence,
a
austrų
nuostolius,
kurie
irgi
prancūzai visgi, kaž kaip įpie ką buvo minėta praeita o tuomi prigelbėsite mums išleisti jį gyvesniu, tobulesniu,
nemažesni turėjo būti.
Jau suvirš dvi savaiti, kaip stengianti atsispirti.
Užsisakantiems tuome
numeryj,
Titaniko
nelaimę
mūšis dėl Verduno siaučiaw
praviršija. Nes nuskandindar jaus ant metų ir prisiunčiant tiesiog į administraciją $3.00, duosime Lietuviu Ka'Apsistodamas tik tam, kad vė
liau dar su didesniu pasiuti RUSAI UŽĖMĖ BITUS MIES VOKIEČIŲ LAIVO DRĄSUS mį La Provence, vokiečiai nu- talikų METRRAŠTĮ Dovanu.
ŽYGIS.
skandino 3,130 žmonių, dau
TĄ TURKIJOJ.
mu prasidėjus. Su Verduno
Norėdami
sugadinti
talkigiausia
kareivių.
tvirtove prancūzų linijos bu Begindami turkus, rusai
Visais reikalais kreipianties adresuokite:
vo klynu toli įsivarę į vokie užėmė turkiškoj Armėnijoj ninku prekybą jūrėmis, vokie
čių a beiną frontų. Kad atbfl- miestą^ Biltis. Iš Petrogrado čių griebiamasi visokių būdų
EXPLIODAVO 14 MINŲ.
kinus jį vokiečių sumanyta pranešama, kad tas miestas Vienas tų būdų yra jau pagor
Praeitą savaitę rusai netoli
|»aimti tvirtovę.
Sutraukę buvo paimtas šturmu. ; Mat įėjęs ir visiems žinomas sub- Dvinsko po vokiečiais pakasė
neapsakomų daugybę kanuo rusai taip būVo inirtę ant tur marinų veikimas, skandinant ir ant syk ekspliodavo 14 mi
lių, amunicijos, kariuoihenės, kų už armėnų skerdimus, kad talkininkų, o neretai ir neutra nų. Šešias iš pasidariusių
jau nuo 21 d. vasario vokie prisiartinus prie miesto ir ne lių šalių laivus. Pastaruoju nuo sprogimo duobes užėmė
čiai be perstojo daro atakas iššovę nei sykio, puolėsi ata laiku vokiečiai talkininkams rusai. Kitas užėmė vokiečiai,
nuo šiaurių ir rytų pusių. Pa kon durtuvais, nežiūrint dide iškirto netikėtą _ šposą. Pada ar nei vieni, dėl smarkaus šaurūpo begalo ir prancūzams lio speigo ir pustymo. Turkai rė jie tą sekančiai.
dymo.
'"•ųrduną neatiduoti. Sykį iš- neišlaikę. Kas greitesnis spė Vieną iš geriausių ir grei
ymkadš vokiečiai prancūzus iš jo pabėgti, kiti - gi krito nuo čiausių savo prekybinių laivų
MĖTĖ BOMBAS,
Verduno, prancūzai turės pri durtuvų. Su miesto paėmimu, “Moewe” apginklavo ir išleiReikalingi platintojai ir agentai kiekvienoje lietuvių kolonijoje^
Organi
Ant Londono pereitą nedėsipažinti esu daug silpnes rusai suėmė arti 30 kanuolių, do į jūres “vandravoti”. Apne vokiečius, kurie, kur vokiečių dirbtuvės Kruppo iš- rūpino tą laira netik ginklais, Jią vokiečiai iš zėppelinų nu- zuokime ir tvirtinkime katalikiškos spaudos platintojų armiją, kad neliktų nei vie
ten ir įsilaužia. Ne- dirbimo ir priede daug amu bet ir visokiomis visų šalių vė- metė 90 bombų. jUžmuita 13,
nos lietuvio šeimynos, kur neatsilankytų tikras lietuvio kataliko.
prancūzų atkaklaus gi- nicijos. Pačių turkų kanno- liavomis. Tas \ laivas apgavo |o sužeista apie Jrissyk tiek,
miglų kariškus J
paleidę darbaajMifiš
vokiečiai įstengi- j*”"
Kovo 1 d. “Darbininkas’’
fį&vo iš Washingtono telegra
mų, kurioj pranešama apie inAeikimą Suvienytų Valstijų se
natui rezoliucijos nukentėjulietuvių reikaluose. Štai
<a«toji telegrama ir rezolitiri-
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Kaina metams tiktai $3.00, pusei metų $1.75
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šauskaitė. Taip-pat ir kitos
choristės su didžiu pasišven
timu darbavosi, nepaisant jo
kių parapijonų užmetinėjinnfc
Suprantama, kad Tamaųua
liauskas — $21.00, ir
CLEVELAND, OHIO.
lietuviai, kurie neatsilankė ant
surinktas aukas Bridi
Remia Vyčių knygyną.
baliaus, dar nepriaugo pri*
Pa. Viso labo pinig
; Vasario 20 d., L. Neprigul- rinkta $301.01.
vienybės. Dar sekančios ypi>
imngas Kliubas buvo surengęs Aukotojų vardus pagarsins žų veikalelį, Dieve jiems pa
tos dalyvavo baliaus surengi
“Draugužiu” ūpas puola.
puikų pasilinksminimo vaka vėliaus Tautos Fondo 2-ro sk. dėk, plačiai plėtuotis ir gerai
me: p. O. Nukliutė, A. Nuklii*Lietuvių atletų pramoga.
“Cicilikučiai”, ypač-gi mū
rėlį su žaislais ir šokiais. Šis raštininkė, kaip tik bus gali darbuotis.
tė, St. Kudžius, J. Vasariusų melrosiečiai, stengiasi per Vasario 27 dieną šv. Baltra
A.
a.
Antanas
vakarėlis jaunimui labai pati ma visa sutvarkyti.
tė, J. Vailioniutė, Iz. VailidViešintų Antanas. savo laikraščius išgirti savo miejaus Lietuvių Atletų Kliu
Šiomis dienomis pasimirė niutė, E. Martinkiutė, H. Ku
ko ir kiekvienas likosi paten
Daiktais daugiausia surinko
veikimą, o katalikų nupeikti. bas parengė šokį, kuriuomi čia Antanas Šliteris. Velio činskaitė, iš vyrų: F. Gvaizdi
kintas. Griežė L. Tautiškas
B. Vaišnoras, Mat, pats už
Galima tik tiek pasakyti, kad užbaigta šio sezono pasilink nis paliko dideliame nuliūdime kas, A. Stankevičius. Garbė
Benas. Daugiausia šokta lie laiko drabužių krautuvę, tai
MT. CARMEL, PA.
kuodaugiausia Melrose Parko sminimai. Atletų balius pui žmoną ir 6 vaikučius. A. a. už tai šv. Petro ir Povilo pa
tuviški šokiai, kas visiems ir daugelį daiktų jis pats ir pa
kiai nusisekė; žmonių prisirin
pridavė tiek gyvumo.
“Scenos Mylėtojų Ratelis” “draugučiai” giriasi, tuo dau ko labai daug. Balius paten Antanas buvo geras ir doras rapijos choristėms už jųją to
dovanojo.
giaus jų veikime spragų atsi
žmogus, prigulėjo prie dau kį pasišventimą!
Visą to .vakaro pelną L. Ne- “Bazarą” per 2 dieni aplan
veikia.
kino,
kaip
jaunus
,taip
ir
se

gelio draugijų, kaip va, šv.
prigulmingas Kliubas paskyrė kė apie 258 asmenis. Atsi Nors nesenai čia gyvuoja randa. Ūpas visų baisiai su
'
• Prutenis.
nus, kurie džiaugėsi bežiūrint, Mikolo Ark., SLRKA. 161 kp.
smuko.
x
L. Vyčių 25 kuopos knygynui. žvelgiant į skaitlių lietuvių “Scenos Mylėtojų Ratelis”,
kaip padoriai jaunimas links ir kitų. Palaidotas su katali
Už tokį Vyčių knygyno parė šioj Pittsburgho dalyj gyve bet gana sparčiai darbuojasi.
Prakalbos.
minasi.
kiškomis apeigomis. Lai bū
mimą L: N. Kliubui priklauso
Sausio
2
d.,
1916
m.,
pastatė
ROCHESTER, N. Y.
Vasario 17 dieną vietos
nančių ir į tikslo prakilnumą,
Dar
turiu
pažymėti,
kad
na jam lengva Amerikos že
didis pagarbos žodis. Taipgi labai maža lietuvių skaitlinė scenoje “Netikėtai” ir “Kur ‘ ‘ draugai ’ ’ Lapinskio svetai
dauguma waukeganiečių mūsų melė. '
. Pavyzdingos vestuvės.
ir atsilankiusiems ačiū, kad
lankė pramogą. Delko taip? čias Žentas”.
nėje parengė prakalbas. Kal kliubą sumaišo su šv. Baltra
Vasario 22 d., atsibuvo iš
*
S.
M.
A.
D.
K.
B.
8.
parėmė prakilnų sumanymą Sunku atsakyti. Kaltinama Kun. Dr. Maliauskiui atsi bėję kokie tai “cicilizmo”
miejaus
pašelpine
draugija.
kilmingos vestuvės Vytauto
Būtų geistina, . kad ir kitos daugelį pakenkusių lankymui- lankius su prakalbomis, vasa dvasios augintojai. Apie ka
Šv.
Baltramiejaus
Atletų
Danilevičiaus su Anastazija
draugijos paremtų Vyčių kny si aplinkybių. Vieni kaltina, rio 15, š. m., perstatė trijalo- pitalizmą, biznį ir tam pana
Kliubas
yra
visai
atskira
drStučkiute. Šliubas ir MiTos«
gyną. Visi paskui galėtų nau
SCRANTON, PA.
kad suruošta Bazarą vidurdie gą “Už tėvynę” ir keletą gy šius dalykus plepėjo. Žmonių ja, kurios tikslu yra base balšvį,
buvo su assysta. Dalyva
dotis knygomis ir gerais laik nyje, tai esą daugelis dirban vų paveikslų. Apvaikščiojant ant prakalbų buvo nedaug ir
lininkų
organizavimas.
Į
kliuKun.
F.
Kemėšio
prakalbos.
vo šieji kunigai: vietos klebo
raščiais.
čių naktimis lietuvių negalėjo Tautos Dieną, rengiamą kovo sustiprinti taip nieko ir ne bo narius priimama tik prakti .Vasario 27 d. apsilankė čia nas, kun. J. Kasakaitis, celeAukas, knygas ir laikraščius lankytis pramogoje, kiti kalti 5, š. m., startys scenoje “Lietu pasisekė.
kun.F. Kemėšis. Per šv. Mi bravo mišias, kun. J. Bale era k
kuojanti katalikai.
galima siųsti šiuo antrašu: J na kitką... Kaip ten nebūtų, vaitės” ir “Žydas statinėje”.
Aleksandrovo
Tėvas.
Šv. Baltramiejaus Atletų šias pasakė gražų pamokslą iš Rocliester, N. Y., kaipo dia
Vilimas, 926 E. 70 st., Cleve visgi tikėtasi daugiau laimė Visas pelnas nuo vakaro ski
Kliubas pasistengs ir ateityje apie katalikų bažnyčią ir mal konas ir kun. P. Vanagas
land, Ohio.
Didelis balius.
ti nuo karės nukentėjusiems. riamas Tautos Fondui. Kas
parengti Waukegano lietu dingumą. Taipgi nurodė ko Utica, N. Y. kaipo subdijakoM. J. S.
Visgi priderėjo didesnė užuo link mūsų artistų, negalima sa Vasario 26 dieną U Frank viams gražių pasilinksminimų. kią turi intekmę geri ir blo nas. Po šv. mišių kun. Ka
jauta iš Pittsburgho lietuvių kvti, kad savo roles atlikinė and James” svetainėje kun.
sakaitis pasakė gražų, pritai
Visiems mūsų kliubo pasi gi laikraščiai ir knygos. ’
bent ruošėjų pasišventimui. tų artistiškai, — nes dauguma Algirdo dr-ja parengė balių. linksminimus lankantiems, ta Po pamaldų vietinė A. L. R. kintą iškilmei pamokslą, k ta
PtTTSBURGH, PA.
Labai nuostabu tai, kad mūsų lošėjų dar pirmą kartą ant Žmonių ant baliaus atsilankė riame nuoširdų ačiū.
K. M. Są-gos kuopa laikė su ri ame išdėstė svarbias mote
gana
daug.
Visi
gražiai
užsi

scenos,
bet
kaip
dėl
pradinių
vertelgos
(biznieriai)
labai
Iš Toutos Fondo 2-ro skyriaus
V. EdZ. sirinkimą pobažnytinėje sve rystės priedermes, nurodė; jog
laikė
ir
labai
padoriai
pasi

gana
gerai;
yra
viltis,
kad
su
mažai
arba
suvis
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žodį : “geriau, kad ir vėliaus,
prie kuopos prisirašė 16 naujų joje dorą, gina moteries va>Melrose Parko Darbininkų
dą, gerai išauklėja vaikus.
kaip niekados”, — noriu pa tuvius vertelgas; tečiaūs pa &+otų energijos ir noro dar Vartotojų Bendrovės metinių Vyčių auka a. a. Laurinaitės narių.
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sidalinti su “Draugo” skaity
7:30 vai. vakare “Audito Užbaigdamas, pamokslininkai
sukaktuvių tos. draugijos gy
tojais įspūdžiais, surankiotais kalams, tai ir nusisuks, lyg
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iš Tautos Fondo 2-ro skyriaus
Vasario 13 d., š. m., “Sce- vasario 19 dieną apvaikščioji pavienių asmenų aukų ir reng prakalbos. Vietinis kleb. kun. ir kogeriausios kloties šioje*
nerūpėtų.
Gėda
jiems.
veikimo.
u(s Mylėtojų Ratelis” turėjo mas. Žmonių ant apvaikščioji- tų vakarų pelno surinko net Kuras perstatė kalbėtojus. juodviejų neatskiriamoje kek
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Kaip jau pirmiaus prane
šeimymšką vakarėlį, kuriame mo prisirinko daug. Progra $40.00 a. a. P. Laurinaitės pa Pirmas kalbėjo adv. Manning lionėje. Pr. Milevičia, jauna
apie
penkius.
Bet
šie
ir
visur
šiau “Drauge”, kad minėtasis
(anglas). Ragino lietuvius pa vedžio draugas, puikiai išpuodalyvavo ir keletas svečių, mas susidėjo iš monologu, dai minklo pastatymui.
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Tautos Fondo skyrius turės
gardžiai pavalgę vakarienę ir nų ir tt. Po programo pašok Iš pavienių Vyčių 14 kuopos stoti S. V- piliečiais; o, kad šė Bažnyčią gyvomis gėlėm!*,
kalais
susiduria.
O
kur
kiti?..
drabužių rinkimo dienas sau
iki sočiai prisižaidę tautiškų ta. pažaistai. V art. Bendrovė narių aukojo po $1.00: B. būti dorais ir gerais piliečiais, o šv. Cecilijos choras, pagerb
sio 21 ir 22 d. d., š. m., taigi Nejaugi jiems Tėvynės reika žaislų, nepamiršo ir savo ken gana gerai gyvuoja.
Lukštą, K. Čekanauskas, V. tai patarė būti blaivais, švies- damas savo vieną gabesnių
lais
nelemta
rūpinties,
nejaugi
giedorių, kuriuoiu buvo jauna
dėl tūlų techniškų kliūčių įvy
čiančių brolių. Ratelio pirmi
Šėrininkas. Lukštą, J. Breveckis, J. Bra- stis, skaityti gerus laikraš vedės, gražias atgiedojo, mi
jiems
lietuviai
reikalingi
tik
ko tik sausio 27. ir 29 d. Dra
zauckas, M. Kisilaitė, M. Mar- čius ir kųygas.
ni ūkui paraginus, nariai su
bužių rinkimas nusisekė. Pa tol, kol deda . #avo sunkiai už metė nuo karės nukentėjuttnkrenė, O: Kaveėkaitė 'ir V. Antras ‘ kalbėjo svečias kūn. šias. Žmonių prisirinko piėdirbtus
pinigus
jų
delnan?
Jei
-.Hr
sidarbavus gerb. kleb. J. J.
Glbbaitė. Po. 50c.: M. Vilaitė, F. Kemėšis. Nurodė koopera na bažnyčia, nes tai buvo vie
šiėms aukų. Aukojo: Svečias
MINERSVILLE,
PA.
taip,
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socįjalistų
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tSutkaičiui, vietos klebonui, ir
B. Šatkaitė, K. Ivinskis, M. cijos svarbą, ragino, kad ir nos iš iškilmingiausių šliubą.
kun. Dr. V. Bartuška $5.00;
dėvėjusi
sakiniai:
“
kas
biznie

’
" drabužių rinkimo komisijai,
M. Junčiutė, K. Nausieda, F. scrantoniečiai sutvertų Koo Rochesteryje,
šelpia brolius lietuvius.
po $1.00: M. Simanavičienė,
rius,
tai
bųrzujas
”
ir,
“
biznie

kurios pirmininku yra kun. J.
P. Gedgaudas, A. Bagdonas, Vasario 6 dieną švento Vin Andrijauskas. Po 25c-: U. peratyvišką Bendrovę. Lietu P as V. Danilevičius yra ge
F. Pikutis, tapo pririnkta 33 riams patiems lig sočiai pri S. Slavėnas, M. Mikelionis, cento Farr. dr-ja laike savo Jukniutė, J. Kulikauskas, J. vių čia yra apie 10,000, tad rai žinomas visiems šios kolo
didelės drabužių skrinios nuo valgius, alkanų likimas nerū Čekanavičius; po 50c.? Griš- mėnesinio susirinkimo nutarė Taneliuvas, F. Siekas, M. Gas- lengvai galima būtų tas suma nijos lietuviams, kaipo biznie
karės nukentėjusiems lietu pi” — yra teisingi.
kevičius, V. Urbonas, A. Sa-!parinkti aukų nukentėjusiems paravičia, J. Kudonis, O. Ja- nymas įvykdinti. Toliaus. kal rius - mėsininkas ir tesinga»
Nesinorėtų
tikėti
panašiems
viams. Nors diduma drabu
dauskas; po 25c.: E. Gedgau- ulio karės lietuviams. Susink- niševieitrtė, G. Dambrauskis, bėtojas išdėstė girtuoklystės vyras, taipgi kaipo uolus daežių jau apdėvėti, bet galima užmetimams, bet kaip jų iš džiutė, O. Vaitekūnaitė. Viso ta $7.00. Pinigai perduota T. B. Giedraitis, K. Andrijaus- kenksmingumą ir kiek milijo bininkas ir mylėtojas savo
būtų nukentėjusiems dalinti, vengti. Taigi, ponuliai biznie labo surinkta 13.00 dolerių, Fondo skyr. kasininkui, klebo kis, A. Mazeliauskas, F. Bas- nų dolerių svaigalų trustas iš tautos, nes yra pirmininke
jei tik Raudonojo Kryžiaus riai, jei norite turėti lietuviuo turie pasiųsta Tautos Fondui. nui kun. J. Dumčiui. Aukojo tis, A. Gečius, A. Laurinaitis, leidžia gėrimų išgarsinimui. vietinio Tautos Fondo skysdraugija siųstų juos į reika se paramą, privalote ją užsi
Ratelietis. po $1.00: Adomas Rinkiavi- V. Rimkevičius, F. Staskis, J. Taipgi nušvietė blaivybės riaus, kurs smarkiai darbuojastarnauti.
Jei
nenorite,
—
tai
laujamas vietas. Tarpe apdė
čius, Aleksandra Ignotavičius. Andrijauskas,, K. Balčiūnas; naudą. Aiškino ir gyrė dar si aukų rinkime suvargintar
vėtų drabužių daugelis buvo nesiskųskite, kad lietuviai jū
Po. 50c.: Kaz. Vasiliauskas^ F. Rupšas, J. Valaitė po 15c bininkų unijas. Paskiaus aiš tėvynei; apart to, kaipo iw>
sų
neremia.
naujų. Drabužių rinkime žy
Petras Juodsnukis, J. Žukaus ir J. Šlėgaitis, D. Zdonis, Šlio kino apie šv. Juozapo L. D. zikos mylėtojas, yra užmany
CICERO, ILL.
miai padirbėjo ir kun. V. T. Kiek teko patirti, tai “bazatoji!, Įsteigėju ir dabar pirmi
kas, Jurgis Degutis, S. Žilio geris po 10c. Viso suaukota Sąjungą ir “Darbininką”.
re
”
Tautos
Fondas
laimėjo
aAuka Tautos Fondui.
Abromaitis su lietuviais gyve
Po prakalbų sekė dainos; ninku “Kanklių Beno”, k»nis, J. Urmanavičius, J. Pa- $17.00.
pie
$170.00.
.
Šv.
Antano
draugija
iš
Ci

nančiais Bridgeville, Pa.
girskis, K. Dambrauskas, M. Sausio 30 dieną rengtas va dninavo: F. Valentinavlciutė ris šiandieną turi 20 nariui
Kantrusis.
cero, Ilk, per savu “Rožinį Bendinskas, A- Milašauskas, karėlis davė gryno pelno į a. “Žvaigždelės Mirksi”, (Nauja įsitaisė puikias uniformas w»
Drabužiai išsiųsta vasario
Balių”, vasario 27, 1916, man P. Jankauskas, J. Lazaravi- a. Laurinaitės fondą $22.85. lio), A. Sodeika — “Oi Var- padarė gražią pažangą muzk
8 d., š. m., Amerikos Raudo
leido įvykinti sumanymą, — čius ir A. Stasiulevičius; V. J. Tad išviso surinkta $39.95. ge, varge ir 'Ant marių'hos srityje. Sudėjus visus šie*
nojo Kryžiaus dr-jos vardu:
leisti išlaimėjimui vieną iš tri Lukoševičius. 80 centų. Smul Prie $40.00 (labaigė dėti B. krantelio” (Sasnausko), Šv. jaunavedžio nuopelnus į krn*
nuorašas, pasiųsta kun. N. J.
SPRINGFIELD, ILL.
jų lietuviškų laikraščių- Aš kesnių aukų surinkta $2.70. Lukštą.
Petkui, kurs sutvarkęs atskai
Cecilijos choras, vadovaujant vą, jie pasirodo gana dideli ir
Nauja
Vyčių
kuopa.
pats pridirbau dvilypių bilie Šv. Vincento dr-ja pripažino,
tas, paskelbs laikraščiuose.
Senas Vytis.
p, A. Sodeikai — “Du broliu- tik linkėtina jog jis ir toliam*
Pasidarbavus
vietiniam
kle

tėlių net 300, bet man, ir ma jog aukos reikalingos ir pa
Persiuntimo lėšas apmokėjo
ku kunigai”, “šaltyšius” (St. i panašiai darbuotųsi savo tam
Tautos Fondo 2-ras skyrius. bonui, kun. J. Čnberkiui ir no padėjėjams, pavyko par ketino vi sodos rinkti per savo
Šimkaus) “Karveleli” ir Lie* tiečiiL labui. Svečių pririja
vargonininkui, A. Glemža’, ta duoti vos 55 bilietėlius po 10c. j
ma? atsibuvo pas jaunosios ta
tnvos Himną.
H0ME3TEAD, PA.
“Bazaras” T. Fondo naudai. po sutverta Vyčių 48 kuopa; kiekvieną. Tas mūsų darbas susirinkimus. Ačiū nariams.
Kalbos ir dainos, matyt, vi vus Martyną ir Viktoriją
Vincas.
Vasario 9 ir 10 d.d., š. m., į- iškart prisiraši prie Vyčių davė $5.50. Laikraščio prenu
Užmirštas dalykas.
siems patiko. Nors oras bu Stučkus. Kaipo iškilmingęie
vyko Tautos Fondo naudai b.įžnvtinis choras ir po i pa merata, jos nusiuntimas ir bi
Laukiu vieną, anrtą savaitę, vo negražus, bet publikos su vestuvėse, taip pat besilinks*
**bazaras”. “Bazaras” įvy jalieč ų. — iš,
31 ypatų lietėliams popiera sudarė lė
o kaip nėra, taip nėra laikraš sirinko pusėtinai. Galų gale minant padaryta ir prakilnus
MONTELLO, MASS.
ko šv. Kazimiero par. svetai Vyrijvsybė išrinkta sekanti: šų viso $2.00, liko pelno $3.50.
čiuose žinučių apie Homestea- sutverta L. D. S. kuopa, pri užmanymas, t. y., vakarienės
nėje. Tvarka abi dieni buvo A. ?’Tčelingis — pirą, O Tuos pinigus ($3 50) aš, asme
do lietuvių pasidarbavimą au- sirašė 21 narys. Išrinkta val laike kun. Kasakaitis po gra
Lietuviai darbuojasi.
pavyzdinga ir iš visko matė Šarakojukė — vice - pirminin niškai inteikiau Tautos Fondo
Pilnųjų Blaiv. Su-mo, Lie kų'Tinkime nuo karės nukentė dyba. Graži pradžia. Visi žios prakalbos, pruninė apie.
si, kad komisijos “bazaro” ke, vargoninink., A. Glemža— pirmininkui, Dr. A. K. Rut
tuvos Vyčių ir Darbininkų Są- jusiems šelpti. Tai nors trum Scrantoniečiai esame dėkingi sunaikintą mūsų tėvynę, skuvpriruošimui nesigailėta pasi prot. rast., M. Utinskaitė — kauskui. Laikraštį laimėjo p. jnngos kuopos — veikliausios pai apie dalyką pabriešiu.
kun. F. Kemešiui už pasidar dą ir vargą mūsų brolių »«
šventimo ,nei triūso. Didumą fi n. rašt., V. Riešutauskas — -Jurgis Mikolajūnas. Visiems
sesučių, išvytų iš savo gimti*
Sausio
15-tą
dieną,
š.
m.,
šv.
bavimą.
draugijos mūsų miestelyj.
“bazarui” daiktų komisija su ižd., E. Batvinaitė, Pr. Luš- aukotojams ir man gelbėjunes pastogės ir patarė tam da
Blaivininkai laiko susirinki Juozapo draugija parengė ba Dauginus tokių svečių!
rinko veltu, dėl to atliko šiek čius — iždo glob., kun. J. Ciu siems šv. Antano draugijos
lykui sumesti aukų.
J. B.
mus kas nedėįia; rodoma pa lių. Balius, kaip balius, nie
tiek ir pelno nuo karės nuker berkis — dvas. vad. Kaip gir valdybos nariams šį sumany veikslai, sakoma prakalbos. ko ypatingo; tik reikia paste
Sekantieji aukojo:
tėjusiems. Visi komisijos na dėti, ant ateinančio susirinki mą įvykinti, tariu nuoširdų abėti
,kad
draugijos
pirminin

Kun. J. Kasakaitis $2.00.
Taip-pat daug įvairių pramo
riai dirbo išsijuosę: tai liudi- mo prisirašys prie Vyčių apie čiū. Buvo šv. Antano dr-jos
TAMAOUA, PA.
Po. $1.00: Vyt. Danilevičius,
gų parengia L. Vyčiai ir dar kas, J. Gudinąs, paragino su
ja aukos surinktos daiktais ir porą desėtkų žmonių. Vyčiai baliuje ir tokių “puikių” lie
sirinkusius baliun aukoti nuo
jaunavedis; Aleks. Kundrotą;
bininkai - lietuviai.
Parapijos naudai balius.
pimgais. Pinigais komisijos nutarė parengti vakarą Lietu tuvių ,kurie burnojo prieš vi
karės nukentėjusiems lietu
Mart. Stučkus.
nariai surinko sekančiai: pp.J. vių Dienoje, kovo 4, su prakal sus, kurie užsiima aukų rinki
Motery balius.
viams, kurie šiuo laiku po visą Sukatoj, vasario 26 d., šv. Po 50c.: P. Mačiukas; Ges-.
Petro ir Povilo parapijos cho
Liudvikas ir Liudvikienė su bomis, dainomis ir be svaigi mu Tautos Fondui. Man pa
Vasario 22 dieną Moterų Rusiją išblaškyti.
W. Reithen; Petr. Širvi ne
rinko $57.45, p-ni Mare. Stan nančių gėrimų.
čiam teko visa ko girdėti. Vi Sąjungos kuopa surengė balių Vytės O. Pikueiutė, E. Bla- ras parengė maskaradą Du kąs, L. Jančničiutė.
kevičienė — $37.10, p-ni J. Nedėlioję, vasario 27 d., Vy sokių, mat, žmonių esama: vie ir teatrą su visokiais pamar- ževičiutė ir A. Muzikauskai- bausko salėje. Pažymėtina,,
Po. 25c.: A. Neveda, *
Jankevičienė — $10.27, p-lė M. čių 48 kp. vice - pirm., Onos ni šelpia, kiti šmeižia.
gininmais. Sulošta gana ge tė iš anksto turėjo prisipirkę kad nors balius buvo rengia
Gaubis,
J. Bilten, Ant. Sie
Jomantaitė — $10.55, p-lė M. Šarakojutės atsibuvo šliubas
J. Mozeris.
rai “Kūmutės”. Iš artisčių kvietkučių, kurias dalijo au mas bažnytinio choro ir baž kus, M. Senkus, J. Bartm*Sutkaičiutė — $4.00, p-lė P. su Juozu Leskauskiu. Ona
pasižymėjo p-lės K. Kezunai- kotojams. Aukų surinko 15 nyčios naudai, bet ant jojo nas, A. Širvinskas. 0 Rovarv,
Krikštolaičiutė — $2.85, kun. Šarakojutė prigulėjo prie baž
tė, M. Varcaekaitė it O. Sam- dolerių, kurie šv. Juozapo dr- mažai atsilankė parapijonų,
A. Gudinąs, M.
Pikutis — $15.00, kun. J. nytinio choro, todėl kaipo ohojos pirmininko bus pasiųsta nes vos tik keli. Bet, nežiū
sonaitė. . .
F1TCHBURG, MASS.
rint to viso, — balius nusi Pikunas, P. Survilla, BJ. Sutkaitis — $3.00, P. V. O- ristei, per šliubą vietinis cho
Tautos Fondui.
Laisvamaniu prakalbos.
triecunas
$12.00, Jonas .Ta ras, vadovaujant va rgnu, A.
Iš Pajendi F
Žnioyntis sekė puikiai; choras gryno pel nilevičiuB.
lietuvių
no gavo apie 86 dol. Prie su Smulkiu aukų 36c. Vii
Vėsumo 27 dieną laisvama— $17.46. B. Vaišnoras dėmiai, pagiedojo gražiai
rengimo baliaus .įauginusia mesta $10.61. Pinigf
parengė] Tanfaškeay
Li.
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Žinoma, jo prakalbos buvo, ka dolerių. Pagirtinas tai Vy Kalbėtojas vaizdžiai nupie-J terijališkosios — nekaip. Mat, lorų vaikai), VI. Petrauskas ėmėsi rimtai į givenimų žiūrė*
kaip ir visos tos rūšies: išjuo čių darbas!
šė mūsų brolių vargus, kaip dram. draugija ruošėsi lošti (Stasys), J. Vasiliauskas (šal- ti. Ilgiausių metų!
J. Ruseckas.
kė visus, bet save išgyrė.
jie kenčia badų ir šaltį ir kaip! minėtus veikalus nedėlioję, va- tyšius). Vaikinų roles sulošė
“Bekliubinių” vargai.
Visupirma sakė, kad neprijiems reikalinga pašelpa. To- sario 27-tų, tečiaus pasidėko- tik tų vakarų nuskirti vaiki
gulmingieji gerai gyvuoja, kad
liaus kalbėjo apie katalikiš jant tūliems “gerų norų žmo nai, nes perkeliant teatrų, tik Mes, mat, “oicilikua”, iš
kų laikraštį “Viltį”. Aukų nėms, negauta policijos leidi rieji aktoriai turėjo eit dirbti mandagumo bekliubiniais va
jau jų yra apie 4 ar 5 para
VVORCESTER, MASS.
Pavyzdingos krikštynos.
“Vilčiai”
surinkta $21.37. mo tai dienai, tad perkelta į naktimis.
pijos Suv. Valstijose. Pažy
diname. Tiesa, mažai jų čia
•
.
J
A.
L
R.
K.
Motery
Sąjungos
Vasario 27 d., atsibuvo pas mėjo, kad kaip tik bus dau
P-lė Ona Nevoliutė gražiai pa-^ panedėlį vasario 27-tų.
esama, bet ir tie, it musės
5 kuopos vakaras.
“
Žydų
ir
Prūsų
”
sulošė
J.
Mikolų Žemaitį krikštynos. giau tokių parapijų, tai jis
dainavo keletu dainelių, ir dar Norš blogi žmonės įskundė
skursta. Pirmiau, dar šiaip Ketverge, kovo 2 d., š. m., dvi mažos mergaitės: Biruta policijai ir toji neleido lošti P. Petraitis (Prūsas), A. Sa taip; bet-gi dabar nors lau
Džiaugėsi tėveliai iš užgimu (“kun.” Mickevičius) liks vy
sio gražaus sūnelio, linksmi skupu. Už kokių dešimts mi- atsibuvo A. L. R. K. Moterų Jaroševičiutė ir Pranciška nedėlioję, mūsų artistai nenu- vukynas (žydas).
kais bėgiok. Prie bažnyčios
nosi sveteliai namiškių nuošir nutų pradėjo keikti vyskupus Sųjungos 5-tos kp. vakaras, Viesuliutė gražiai padeklema- leido rankų ir įvykino kitų “Kas Bailys?” — M. Mi su apgarsinimais sukinėties
džiai vaišinami. Tarp džiaug ir sakė, kad jiems reikia daug kuris puikiai nusisekė. Pusė vo.
dienų.
liauskas (Jurgis Navickas), griežtai uždrausta. Jei ir kė
smo ir linksmybės nepamiršta algos mokėti. Turbūt pamiršo, aštuntos vakare orkestrą, vaNiekas netikėjo, kad mūsų J. Jankevičienė (Aldona Stam lė kokias “eudaunas” prakal
Dirveliui, pravienok ir sunaikintos mūsų tė kad jis pats į vyskupus ko-'^®yauja^ P;
bas, tik patys jų ir klausėsi;
tarpe
rastųsi taip žemos rū biutė).
Konferencija.
pia.
Matyt,
mūsų
“
nezaliež(
tėjo
griežti.
Paskui
sulošta
vynės.
Tame dalyke pra
doresni lietuviai nei girdėti aTų pačių- dienų po mišparų, šies “žmogučių”.
Kiek prasčiau išėjo “Degti
kalbėjo kunigas Kasakaitis į ninkai” ne kokių atmintį tu- U Nesipriešink ; aitistai iškun. Dr. A. Maliauskis laikė Kalbama, kad skundikas e- nė” dėl pirmiaus jau paminė pie jas nenori. Tai visgi dar
susirinkusius, jautriai nupieš- ri. Truputį pramokę skaity- Pp^e savo roles labai gerai
konferencijų apie žmogaus pa sųs vienos “nedėlinės karčia- tų priežasčių ir čia negalima ‘ ‘ darbuojasi ’ ’. Pasidarbavus
damas vargingų Lietuvos pa ti nebenori dirbti, tai prasima- Veikalas nors ir trumpas, bet
dviems smuklininkams, ku
ėjimų ; moksliškai ir aiškiai mos” manažierius. Koki tik kaltinti artistų.
dėjimų, paskendusios šiandie nę naujų tikėjimų, gaudo žu žmonės juomi pasitenkino.
riems proto drūčiai trūksta,
nurodė, kad gyvūnas negalė slų turėjo skundėjas? Negali
Lošime
dalyvavo:
p.
Juozas
nų kraujuose ir ašarose, mal veles drumstame vandenyje.
Dramatiškoji dr-ja pradėjus sūmetė po rublį, įsitaisė neva
jo paeiti iš negyvo daikto ir ma įspėti. Greičiausia varg
daujančios mūsų pagelbos, to- Iš prakalbų nieko gero neiš Pranskevičius, p-lė Matilda
dirbti, tai tikrai galės subytin- “tautiškas kapines”. Tik ne
šas pabijojo veikalo “Degti
liaus priminė, jog mes negali ėjo. Kaip pradėjo žmonės Šukiutė, p. P. Zataveckas, p-lė & beždžionės žmogus negalė
ti “nedėlines karčiamas”, ku laime, niekas ant tų “kapi
jo atsirasti.
nės”. Mat, mislijo vargšas:
rių ir skundai geram darbui nių” nenori laidoties: net ir
me linksminties dabartiniame klausimus duoti, tai Mickevi M. Veniukė, p. Bacevičius ir
Dramatiška dr-ja vaidindama
Pavandupis.
p-lė
M.
Landžiutė.
nepakenks.
laike, neatminę tų išalkusių čius net už scenos užsirito.
patys vadai. Taigi dabar ir
“Degtinę” nurodys girtuokly
ir suvargusių mūsų brolių ir Antrų kartų išėjęs, išgyrė “ci- Po teatro prasidėjo šokiai,
Vaidinimus Mylįs. eina klausimas, kas su jomis
stės pasekmes, dar kai-kurie
Paskaita.
sesučių išvytų iš savo gimtinės cilikus”, nes bijojo, kad jam kurie traukėsi iki 12-tai valan
bus daroma? Kai-kurie me
pamatę savo paveikslų veika
Vasario
22
d.,
bažnytinėje
pastogės, ir padavė užmanymų sprandų nenusuktų. Paskui dai nakties. Apačioje buvo
na, kad “kapinių” kasinin
le gali perstoti lankyti “nedėpu rinkti tam dalykui aukų.
vėl pabėgo ir niekur nebega užkandžiai ir be svaigalų gėri svetainėje vietos kleb., kun. A. linę karčiamų”. Tai kaip ga
ko moterei bus dovanotos.
Daugis,
laikė
paskaitų
temoje
:
ELIZABETH,
N.
J.
Sekantieji aukojo:
lėjo mūsų kunigužio surasti. mai. Žmonių buvo pilna sve
Kaip ten nebūtų, mūsų bear žmogus turi dūšių, ar ne? lima ramiai žiūrėti į Dram.
Po $2.00: kun. J. Kasakai Vieni sakė, kad skiepe pasi tainė.
Darbai gerai eina.
dr-jos veikimų? Galima nu
kliubiniai kokių nors bėdų
Paskaita
buvo
sudaryta
mok

tis, Br. Danilevičia, Stasys ir slėpė, o kiti, kad pro langų iš Šis Moterų Sųjungos vaka
sliškai; nors aiškinama ir la stoti biznio “nedėliniai kar- Pas mus darbai eina gerai, jaučia, jei taip rimtai apie
šoko.
Pelagija Balsiai.
ras buvo vienu iš puikiausių.
bai suprantamai, bet žmogui čiamai”. Taigi reikia kokiu tik darbininkų stoka. Į va įnirtį rūpinas.
Po 50c.: K. Dubickaitė, K.
Per prakalbas mūsų laisva Drųsiai galima sakyti, kad vis mažai išsilavinusiam bėda su nors būdu jai sutrukdyti.*' Na, landų uždirbam nuo 20 iki
Rep.
ftirvinskas ir L. Jančaičiutė, maniai pasirodė labai švie kas tikrai puikiai nusisekė
35 centų. Kas iš bedarbi no
prasti viskų. Taip-gi prele šiuo žygiu nusisekė,
Juozas ir Zuzana Kiekiai, D- siais. Pradėjo rėkti ir daužy Gaila, kad Moterų Sųjun gentas paaiškino, kad rengiasi
Šiame mieste lietuviai dir rėtų gauti darbo, gali važiuo
ir Mar. Mėliniai, Myk. ir Pra tis, it kokie laukiniai. O vie gos 5-ta kuopa taip ilgai ne
ti į mūsų miestelį.
išleisti didelę knygų (kurios
CAMBRIDGE, MASS.
nė VeiČiai, Konst. Kiekis, V. nas trukšmadarių taip sujudo, pasirodė su savo veikimu. rankraštis jau užbaigtas). Rei ba geležies dirbtuvėse, kur
Duoba, Mart. Stučka.
kad 4 žmonės vos galėjo jį iš Būtų geistina, kad kuopa dau kėtų tokį dalykų paremti, nes darbas mainosi; vienų savaitę
Sušalo lietuvis.
Iš Vyčiu veikimo.
dirbama naktimis, kitų dieno
giau tokių vakarėlių sureng
Po 50c.: K. Dubickaitė, K. turėti.
tokia knyga daug lietuvių vi mis, tai vidurnedėlyj ruošiant Vasario 29 d. sušalo Juo Pobažnytinėje salėje, vasa
Žemaitienė, Em. Kraierienė, Tai vis laisvamaniško mok tų.
suomenei padarytų gero. Taip pramogų ne visi lankosi. Bet zapas Tamulis, 50 metų am rio 27 d., L. Vyčių 18 kp. tu
Ad. Bernatavičiutė, Jurg. So- slo vaisiai.
Būtų geistina, kad daugiau
gi buvo rodomi ir tereskopiš- aš patarčiau Dram. dr-jai su žiaus vyras. Velionis paėjo rėjo puikių pramogų — teatrų
kelis.
Worcesterio merginų ir mote
Parapijonas.
ki paveikslai.
Pažymėtina, lošti tuos pačius veikalus, y- iš Sinmo, Suvalkų rėdybos. ir koncertų. So. Bostono L.
Po 25c.: A. Girdauskaitė;
rų prisidėtų prie mūsų kuo
kad mūsų klebonas pradėjo pač “Degtinę” dar kitų kartų •/Amerikoj pragyveno suvirsi Vyčių 17 kp. artistai — mė
pos, tuomet galėtų dažniau
K. Andriuškevičia, J. Janinas,
labai darbuotis; nėra to susi žinoma, parinkus progų, kad 20 metų, bet prie jokios drau- gėjai sulošė: “Vienas rt/jnūp
St. Platakis.
rengti vakarus.
CLEVELAND, 0HI0.
rinkimo, kad jis nepribūtų ir matytų lošimų ir tie, kurie pa- gijos neprigulėjo ir pinigų ne- sų tur apsivesti” ir “Tik nie
Smulkesių aukų 30c. Viso .......
,
Moterų Sųjungos 5-tos kuokų nors gero nepatartų.
skutiniu kartu lošiant dirbo susidėjo. Tapo miesto palai- kam nesakyk”. Lošimas pa-*
surinkta $17.80. Šieji pinigai Vyčiai atsimena savo draugus. pog nn rinkimai laikoma Lie.
vyko pusėtinai. Publikosdotas.
Pipiras.
naktimis.
atiduoti vietiniam Tautos F. L. Vyčių 25 kp turėjo dai tuvių Svetainėje, 20 Waverley
Dar šiek tiek apie lošimų: Lengvai apsirėdęs išėjo lauk vo daug, ir kas pagirtina, la
iriį praktikų kovo 28 d. Pasi gatvė, kiekvieno mėnesio pir
skyriui.
Veikalų “Nesipriešink” sulo ir daugiaus nebegrįžo. Už va bai ramiai užsilaikė.
Garbė tikriems tėvynai baigus praktikai, panelė P. mų panedėlį.
šė sekantys asmens: A. Savu landos rado sušalušį.
Po lošimo vietinis rinkas
PITTSBURGH, PA.
niam* už gražių suvargintai Skripkauskaitė inešė sumany
puikiai
sudainavo Lietuj?
kynas (Kepurinskis), p-lė Ma
mų, kad reikėtų Lietuvių Die
tėvynei aukų!
Vietinis.
Teatrai.
rijona Zinkiutė (Magdė), Ane
Himnų; apart to buvo <|ar
Lietuvos Sūnus. noje atlankyti tuos Vyčius,
N0RV00D, MASS.
Vasario 28 d., š. m., Pitts- lė Sauriutė (Kapurinakių duk
kurie kelintas mėnuo kaip
tautiškų žaidimų. Žaisluose
bnrgh
’
o
lietuvių
Dramatiška
Prakalbos.
serga ligonbučiuose ir norėtų
tė), Adelė Kibartaitė (Barbo
dalyvavo visi. Labai mafcnųl
Vestuvės.
dr-įa
mkšė
keturis veikalus: ra), J. Macikūnas (Adomas),
Vasario
27
d.,
atvyko
pas
kartu
su
visais
dalyvauti
Lie

buvo matyti kaip CambrJd
B1HGHAMT0N, N. Y.
tuvių Dienos apvaikščiojime, mus su prakalba kun. Dr. A. “Nemįii&nk”, “Degtinė”, VI. Žyžys (Balandis).
Vasario 29, Matas Mielkus visas jaunimas išvien
Reprigutmingyjų prakalbos. bet ligos prispausti negali to Maliauskis, idant parinkti au “Žydas ir Prūsas” ir “Kas “Degtinę” — J. Dulinskas ir Aižė Simaniutė priėmė Mo tautiškus žaislus. Rė
Vasario 23 d., atsibaladojo padaryti. Vyčiai turėtų nu kų “Vilčiai”. Kun. A. Dan Bailys?”.
(Kandora), Ona Janušaus terystės Sakramentų. Jokių
pss mm “kun.” Mickevičius pirkti kokių gėlių ar kitko. gis, vietos klebonas, perstatė Išėmus mažmožius, lošimas, kaitė (Kandorienė), Rašimiu- triukšmingų vestuvių nekėlė. pažinti, jog tai vietos kTel
iš Ssraston, Pa. ir atlaikė pra Sudėta po kelis centus ir nu kun. A. Maliauskį už kalbė galima sakyt, ii artistiškosios tė, Zinkutis ir trečios mergai Tuojau po šv. mišių ir šliubo, kun. Krasnicko nuopelną*
kasas lietuvių Svetainėje. pirkta gėlių net už penkioli- tojų.
pusės pavyko gerai, — iš ma- tės vardo nesužinojau (Kan- padėkoję Viešpačiui Dievui, Jo rūpesniu ir pm apiipnij£
triūsu turima čia puiKfcjJ'uviL
nyčių. rookykBj ir graži:M^ei<
ainę.

Gražios vestuvės, graži tė
vynei auka; jaunavedžiannj-gi
linkėtina ilgo ir gražaus sugy
venimo.
JautraSirdis.

Reikia tik dangiaus veiklu
mo Cahmbridge Vyčiam^ 18
kuopos jaunimui (kirote
šiandien nesnaudžia), tai gfteM
tu laiku pralenktų skai«umž
ir apšvieta visas Vyčių.lUm* pas. Cambridge Vyčių kitkart
užsipelnė pagirimo ir ilsį
kad jie pirmoji samanį u>
mėgsti artimus ryJ*ww
Bostono Vyčiais. Žodžiu
kant, pas Cambridge lietuvius
viskas gerai vyksta.

ts

PanevėSiefis.

“Draugas” Ge^r
liausis Lietuviu
Draugas.
<t CO.^CHICAOO m.

Skaitykite

.........

“Draugų”.

Naujas “Draugo” Spaustuves Presas,
I

kuriuo bus spauzdinama dienraštis

K

llžtlralyk tau ar -tvo paijttamlemt
Lietuva) nei Amerikoj

8 VIENYBE LIETUVNINKUI
Eina |au 30-tue metus.
Prenumerata >2.00 metame; >1.00 į
pute* metų. Kanadoje >2. SO metemep !
$1.25 pusei metų. Angli|o|. Lietuvoj Ir
kitur >3.00 metama; >1.30 pusei m.
Pametimui vienų num. tiunčiam dovanai
Knygų katalogų siunčiame ant pareika
lavime dovanai.

J. J. Pauksztis A Co.

Redakcijos Pastabos.
y

Nebūkime Žemos
Politikos Įran
kiais.
‘Viename Cliicagos lie
tuvių laikraštyje praeitos
savaitės numery j
užtiko
me žinutę-prancšimėlį apie
S. L. A. antrojo apskričio
rengiamąjį “bazarų”, pa
prastai vadinamą levais.
Žinutė, kaip žinutė, tik joj
užtikome nei šiokį, nei tokį
pranešimą. Pranešama štai
kas:
“Ištroškusiųjų” žiniai gali
ma pranešti, kad viena bravarnė paaukojo
25 baksus
alaus.

Reiškia, fėrai su svaiga
lais. Ten netik geriama, bet
dar viešai garsinama. Fė
rai rengiami-gi labdarin
gais tikslais.
Girtaujama
dėl labdarybės.
Labdaringas girtuoklia, vimas nėra jau tokiu nepa
prastu dalyku pas Ameri
kos
lietuvius. Ir tuo jis
baisesnis dėl savo papras
tumo. Girtavimas pas mus
toks
paprastas dalykas,
kad jis įsiskverbia visur:
pokiliuosna,
vakaruosna,
.parapijų,
labdaringiems
tikslams fėrnosna ir abel
nai visur. Saliūnas, brava
ras neatsilieka
aukojime
nuo kitų.
Patiekia ir jis
“auką” — alaus, degtinės.
Saliūnas ir
bravaras tai
daro nebe tikslo. Girtavi
mo įstaigoms užvis rūpi,
kad blaivybė neįsiskverbtų
Įį viešas pramogas.
Kad
blaivybei ten vietos nebū
tų, bravaras pasirengęs pa
dalyti ‘‘auką”, jei yra ten
dencija svaigalų, kad ir fėruose, už pinigus nepirkti.
Bravaro norima viešo girtuokliSvimp, kad girtavi
mas
nebūtų į patamsius

nustumtas. Bravaras gerai
žino, kad jei žmogus gers
viešai, tai tuo greičiau jis
girtuokliaus privačiai, kur
suvaržymas daug menkes
nis, kur niekas nemato, kur
blaivybės viešoji opinija jo
nepasigkia. Rengdami gir
tas viešas pramogas, mes
tarnaujame bravarų poli
tikai. Padedame jiems pri
rengti girtuoklių, iš kurių
jie minta, krauna kapitalą,
kurį savu keliu panaudoja
girty bės praplatinimui.

paliauti. Bet ne p. “Atei
ties" įedaktorius. Jis senu
paprahmu katalikus kleri
kalais pravardžiuoja. Jis
katalikų ir sandariečių sutart
nori matyti, kaipo
tarp dviejų
priešų,
o
ne kaipo brolių lietuvių su
sitarimą. Jis senu
keliu
baugina sandariečius kleririkalais,
“klerikalų poli
tika”, nenorėdamas nė žo
deliu prasitarti, jog kata
likų šioj valandoj didžiau
sia veikimo dalis nukreipta
Lietuvos šelpimui, Lietuvos
laisvės išgavimui.
Tie p.
Rimkos, “Ateities” redak
toriaus, “baubai” aiškiauį
dalykus matantiems sandariečiainis “baubais” ir atro
do. Iš jų pusės matosi no
ras artimesnius ryšius su
katalikais
turėti,
noras
bendrai veikti."Tokį bent
įspūdį suteikia protokolas
iš 22 d. vasario, New Yorke
sandariečių susirinkimo.

Bet tai nuo seuo žinoma.
Žinoma, bet nesiliaujama
girtų fėrų, balių
rengti.
Nes rengėjų nejaučiama tos
atsakomybės
prieš žmo
nes, prieš tautą,
kokią
turėtų jausti, bepratinant
žmones girtuokliauti, bebū
nant aklais bravarų politi
O p. “Ateities” redakto
kos įrankiais. Koliai girtų rius? Jis gieda
ką kitą.
pramogų rengėjai nepajus
“Ateities” 27 num. strai
tos atsakomybės, vargu pasiliuosūosime nuo “labda psnyje. “Del Sandariečių
Nutarimų” aiškiai pasisa
ringo ’ ’ girtuokliavimo.
ko, kad realis, praktiškas
Blaivinkime viešas pra bendras veikimas su kata
mogas ir pasiliuosuokime likais Lietuvos
šelpimo
nuo bravarų politikos!
klausime
jam nepatinka.
Jam esą to perdaug ir su
tuo jis niekad nesutiksiąs.
Išsišokimas No. 2 Ir pirmu nesutikimo aktu
buvo p. “Ateities” redak
Katalikų su sandarietoriaus skverbimasis į san
čiais, t. v. tautininkais, su dariečių
diktatorius. Nu
siartinimą trukdė ne vien sistebėjęs,
kad kai-kumenkas viens kitų pažinoji rie sandariečiai daro nu
mas. Didelia kliūtim buvo
tarimus
dėl susiartinimo
ir tebėra kai-kurie asmens,
su katalikais ir po tais nu
ingij ę vadovaujančią rolę.
tarimais pasirašo, jis tuos
Vienu tų trukdytojų, reik
sandariečius pagązdina nei
pripažinti, yra “Ateities” daugiau, nei mažiau, kaip
redaktorius.
nuo jų atsiskirimu, o gal ir
Net tokie katalikybės ir anathema. O kad savo dar
katalikų nuolatiniai ėdikai, bui turėjus daugiau rėmė
kaip dr. Šliupas, p. V. Rač jų, viešai atsišaukia į radikauskas, tarp sandariečiųl kališkiausius sandariečius į
Strimaitį “ir
susiartinimo pageidavimui dr. Šliupą,
iškilus, mįokėjo savus ape jiems panašius”, kad pas
tartų savo žodį.
titus suvaldyti, įstengė su tarieji
rimtėti ir išsišokimus darę Sandaros valdybai grasina,

siškoji. Ir dėl ko gi? Del to
kad svietiškoji valdžia nėra
tobula, kadangi jinai nesirūpi
na paskutiniuoju žmogaus tik
Įsiskverbusi nemaloni klai slu; vien tiktai rūpinasi pri
Ar pasiseks iš Lietuvos liai), o kaikurių ištisas bijo- da mano straipsnyje “Šis-tas vatiniu -žmogaus gerbūviu, o
patentuotam pirmeiviui įsi grafijas atspaudino ir tuouii apie mūsų spaudą ir josios Bažnyčia pilnai tą atsiekia,
skverbti į sandariečių dik daug susiaurino intekmę jų reikšmę”, tilpusiame “Drau nes veda žmogų prie to tikslo,
tatorius ir Amerikos tauti juodos pasiuntinystės. Tarp go” No. 8-tame, rods, tapo dėl kurio jisai tapo sutvertas,
ninkus pervaryti per “še- mūsų, tiesa, kitokios aplinky jau atitaisyta praeitame “Dr- taipo-gi rūpinasi ir jo gerbū
bės; prirašyk nors dar tiek go” numeryje; dėl tosios tai viu; svietiškoji valdžia yra
rengą”, neapsiimame spręs
neskaitantiems (kokiais di klaidos, jau atitaisytos, nebe laikinė, o Bažnyčia amžinojiti. Lietuvoj
pirmieviams
džiuma rnasą liaudies yra) jų
Iš tų poros atžvilgių matome,
tas nepasisekė.
Ten pir visvien nepasieksi. Vienok ir verta ir polemizuoti, kadangi
sekančiuose minėto straipsnio kad Bažnyčia yra viršesne ir
meiviai atkrito į.uo
tau skaitantiems
apie
tokius eilėse atsižymi savo ypatingu dėl to tai visuose tikėjimištininkų, pastariesiems su-/ “paukščius” nėra kitokios ži
mu ir teisingumu -išvados iš kuose dalykuose svietiškosios
siartiuus su katalikais ir po nios. Kartais būtų proga
katalikų dvasios atžvilgio pu valdžios pareiga privalo būti
šiai dienai garbingai besi liaudį perspėti, bet žinant
sės. Bet gi negaliu aš užty Bažnyčios suvedimo kainavidarbuojant Lietuvių Drau vien pavardę
“spykerio”, lėti apie nekatalikišką “Nau nifls ir reikale atsitaikius, net
gijoj.
sunku ką pradėti. Jeigu bent jienų”
užmetinėjimą,
kas ir apgynimas. Ir, jeigu Baž
skaitančiai visuomenei būtų “Naujienoms”
nenaujiena; nyčia yra viršesnė, dėl to tai
Prikergus
‘ ‘ Ateities ’ *
žinoma tokių * ‘ paukštukų ’ ’ štai jisai:
ir svietiškosios valdžios arba
grąsinimą svetimtaučių tar
praeitis (abelnai labai tamsi),
viešpatijų pamatu privalo bū
pe juodinti Tautos Fondą, tai jų misija daugiau kaip pu Daug didesnės domos užsitar
ti Bažnyčios tikėjimas.
nauja to “autoriaus” tvirti
dabartinį “Ateities” pasi siau būtų pribaigta. Dauge
“Naujienų” vedėjai sako,
elgimą reik pavadinti “iš- lis žinių apie tokius “paukš nimas, kad “viešpatijos pa kad “tikėjimas” yra “absur
matu privalo būti tikėjimas”.
sišokimlu” No. 2.
čius”, be abejonės, priguli į
Prie šių dienų sąlygų tokia du”. Gerai; lai įvyksta “cipaskalų skyrių ir sunku būtų mintis yra didžiausis pasauly cilikizmas”; jo pasekėjai ne
ištirti ir darodyti, kaipo faktą, je absurdas.
pripažįsta tikėjimo, kunigys
bet yra ir darodomų dalykų.
“Naujienų”- vedėjai, kaip tės, moterystės ir daug kit ko.
Tokiems dalykams, kaip siun
matyti iš jų citatos, tiesiog y- Paimkime pav. moterystę “citinėjimai lentgalių į vietą
ra laisvamaniai ir “cicilikai”, cilikizmui” įvykus; yra tai
“černakiyžninkų” knygos, ir
kurie visai nepripažįsta tikė “laisvoji meilė” anot “cieitam panašių, be abejonės, ra
jimo; bet, galima dar daugiau likų”. “Cicilikas” paima mer
stųsi
liudininkų.
Kad
žmo

Skaitydamas paskutinį nu
tarti, kad priklauso jie prie giną bei moterį sau už pačią ir
merį katalikiško laikraštuko nės yra kartais suvedžioja “kovotojų” eilės, kurie visu gyvena per kai-kurį laiką, pa
“Our Sunday Visitor”, randu mi net prisegtais titulais (ku balsu šaukia: “atsimeskime kol “neatsipriklija”, paskui
štai kokį pagarsinimą svetim nigo) štai yra pavyzdis.
nuo senojo svieto*)”. Kokią ima antrą ir trečią, nes “lais
taučiams paūsą nežinomos tau Nepersenai minėtasis bur- gi reikšmę tasai jų rėksmas vė” yra, kodėl gi nesinaudo
tos: “Mikolas X. Mockus, lie notojas laikė tūlame mieste mums suteikia? Nieko kito, ti? Bet, vėliau, kur gi “ap
tuvis, nesenai pasigarsino Bal- lyje prakalbas.
Plakatuose, trumpai pasakius, kaip tiktai leistosios” dėsis? Juk kits
timorėje kaipo kunigas. Jis kaip abelnai, buvo paskelbtas atsimetimo arba atsiskyrimo nieks nenorės jų imti. Turės
tapo suareštuotas už vartoji kaipo kunigas ir daugelis žmo norą nuo tvarkos bei surėdy savo dieneles kokiame nors už
mą negražios ir pilnos burno nių suėjo pasiklausyti kaipo mo. Taigi, sulyg jų nuomo kampyje verksmingai praleis
jimų kalbos, ir teisme prane tokio kalbos. Apie jų užsiga- nės, jie ir nori taip padaryti, ti. Ar tai būtų doras pasielgi
šė, kad, jis nepersistato save nėdinimą prakalbomis nerei taip ir elgiasi, kadangi jie ne mas bei surėdymas? Bažny
esąs katalikiškas kunigas. Pri kia nei aiškinti. Už kokio lai pripažįsta jokios viršprigam- čia gi prisilaiko vienmoterystatė jis dokumentą darody- ko tame pačiame miestelyje tinės jėgos.
bės, ir tai neperdalinamos, jeimui, kad yra “kunigas Ameri tapo surengtos
bent
vienas mirtų, tuomet tik
prakalbos
Bet paklausykime, ką mums
kos Sveikatos-Kolegijos ir Re naudingam tikslui ir vėl buvo
šv. Raštas sako apie surėdy tai gali kitą vesti. Arba, kaip
ligijos Sveikatos ir Medikališ- paskelbta, kad kalbės kunigas,
mą bei valdžią: “Lai kiek “kovotojai” šankia, kad vis
kosios Dr-jos”.
vienok daugelis žmonių nėjo vienas priklauso augštesniai ką iš pat “pamatų” išgriau
Lai Viešpats
mus lie klausyti, neužsitikėdami tam valdžiai, nes jokios nėra val ti, tuomet kas gi bebūtų?
tuvius apsaugoja nuo to kunigo titului. Yra ir dau džios nuo nieko kito, apart Montvydų-Krakų karalija gal
kio pasigarsinimo. Vienok giau atsitikimų, aiškiai nuro Dievo; ir tosios, kurios yra, įvyktų? Bet tiek to, artinkipaduodamas šią žinutę iš to dančių, kad burnotojų praeitį paeina nuo Dievo” (Rom. mės prie galo.
laikraštuko, noriu nurodyti ne yra reikalinga visuomenei XIII, 1.). Taigi, kaip svie Mano straipsnyje buvo pa
kenksmingumą to pagarsini parodyti. Tas jau jeigu visai tiškoji, taip ir dvasiškoji val sakyta: “Ir kas gi bebūtų, jei
mo, bet pakelti klausimą, ar neatitrauktų liaudį nuo mul džios yra nuo Dievo. Bet-gi, gu tas sunkiai dirbęs darbi
nebūtų geru daiktu nurodyti kinančių prakalbų, tai bent kuri iš jų yra augštesnė bei ninkas turėtų lygiai dalinties
su tuo tinginiu, kurs tiktai ty
visuomenei kas toki yra tie
paragintų kritiškiau klausyti viršesnė ? Žinoma, kad dva- koja kitų malonės, tvirtas gi,
taip burnojantys “misijonie*) Žiūrėk: ‘Kovotojų Gies- o nenorįs darbti?” “Naujie
riai”. Minėtasis laikraštukas nelemtų blevizgų.
mės”, pusi. 7.
nų” vedėjai ant to atsako, kad
atlieka naudingą amerikonų
M. J.
kad ji negerai elgiantis ir visuomenėje darbą nurodyda
mas kas per vieni yra įvairus
mėgina duoti įsakymus nuo
prieštikėjiminiai prakalbininkatalikų,
pravardžiuojant
kai, kokios vertės įvairūs jų
klerikalais, atstu stovėti. i titulai (kaip kunigai, vienuo

“Naujienų”
Nenaujiena.

Argi Nebūtų
Gerai?

“Herr” pastorius įsigilinęs svarstė tai per 20 1
vius) ir per trumpą laiką (3 mėnesius) jo darbas iš
davė nepaprastus vaisius: darbininkai, kurie nemokė
minutų.
jo nė rašyti, nė skaityti, nūn rašinėja laiškus ir net
— Ja, būtų tai Faterlando naudai.
apsakymėlius; tie gi ką šiek tiek mokėjo, pažengė iš
— Taip tai ir padarysime — kalba Hilda — de
— “Saliamonas
turėjo 700 pačių
Nėr aabejonės, kad išveivystė ištautina žmones.
*
• ” — skaitė pašimts mūsų paims vieną vyrą; dešimta dalis geresnė, Tas pats atsitinka ir su lietuviais, apsigyvenusiais silavinime tolyn.
storius Brandtas.
P. Kviecinskio metodą taikoma suaugusiems, vifrHilda Edeler šalimais sėdinti atsidavusiai klau kaip niekas. Ar “herr” pastorius suteiks mums svetur: ir jie vėliau ar ankščiau pasiduoda ištautinitiek ar mokantiems kiek ar analfabetams.
sėsi. Josios galvoje gimė sumanymas. Štai iš gim “šliubą”?
mo bangai ir galų gale žūsta tėvynei. Pirmutinė išei
1. Organizacija. Norint pritaikinti viršminėtąją
Pastorius Brandtas giliai mintijo per 10 minutų. vių karta dažniausia dar nepasiduoda ištautinimui,
tinio josios kaimo išėjo karėn suviršum 300 vyriškių,
o sugrįžo nedaugiau, kaip tiktai 51, o čia pačiame Pagalios gi tarė:
nes gyvena dar tėvynės išauklėjimu ir jos tradicijo sistemą, reikia imti atskiras parapijas ir jas dalinti
— Ja, suteiksiu dėl Faterlando naudos.
Eisene (kaimo vardas) buvo 281 mergina ant išda
mis; pagalios ir svetimos kalbos nežinojimas sulai- į ratelius, arba kuopeles po 10 suaugusių žmonių kiek. ’ _
.. .
.. .....
viename; gal kartais būti ir didesnis ratelis pv. iš
Po valandėlei laiko visas kaimas jau žinojo nu ,ko ją
vimo užkuriomis.
nuo pasidavimo svetimai intekmei. Artfroji
J B
,
T_. , .
••
gentkartė,
ypač
baigusi
svetimtautines
mokyklas,
jau
20
bct
tas
.
K.ekv.en,
rateli
»
Iš tų 51 vyriškio, ką po karei sugrįžo Eisenan, spręstąjį sumanymą, ant kurio visi sutiko. Mergi
20 buvo jau vedusių, du apsivedė su slaugytojomis nos ant greitųjų susitelkė į dešimtines ir išsirinko labiau įstatyta ištautinimo pavojui. Nėra, rodos, k"1“ vadas’ » V pnžiūri Kl"l»Jns’ »»'«• Pne k-kneligoninėje karės laiku, o Hela Viertel, turtinga našlė, sau po vieną vyriškį; viena tiktai Helma Kronk, se reikalo nė aiškinti, jog trečioji gentkartė jau viaii- "° ratelio Pri«"n i5viso 12 ž,n<>n"): 10 narn<’ vadaa
Slek ‘tek Ba
pasijunkė sau vieną. Taigi iš 51 vyriškio teliko vos na ir nesimpatiška pana, neteko laimės nei vienoje de kai įsipainioja į svetimtantiSk, sukurį ir žūsta sa- ir Slobijas' Prie rateli,l S“1
kaiP “ a"a«a*>etni. Vadas turi mokėti rašyta,
tiktai 28 kandidatai ant ženybų — 28 ant 281 mer šimtinėje. Įsijaudinus tad piktuman tuojau paskubo rniau, jei nne to nesulaiko kokios nors pašalinės
skaityti ir bent kiek skaitliuoti. Globėju renkama pa
pas Frau Werner ir ten susirinkusioms moterėlėms pastangos
ginos!
prastai senesnis žmogus; jis prižiūri tvarkos ir rflVienok nei vienas nesiskubino ženyba, kad ir apsakė apie nedorą Hildos sumanymą.
Istautinimo pavojus gręsia net ir tėvynėj pa- pinasi apie moralinį rateHo gtovį.
— Negalimas daiktas! — pratarė Frau Werner.
kandidatai ne mažiau troško, kaip ir kandidatės, idant
silikusiems, jeigu ji (tėvynė) yra po svetima globa. Į
jq tokių ratelių yra vėl po priežiūra vieno žmo— Neintikėtinas atsitikimas! — užšaukė Frau
apsivedns. Trukdė įvairios priežastys: tai nepato
Didžiausios to priežastys, tai iš ištautintojų pu-'gaug, vadinamo šimtininku. Sis turi būti gerokai
gumai, tai išsirinkti buvo sunku; nes kaip gi ga Heitner.
—Das ist aber schrecklich- — užbaigė Frau sės momkykla ir kultūra, iš ištautinamųjų - gi silpnas praaiiavinęs, nes jis turi prižiūrėti vadus - dešimtilima apsistoti kent ant valandėlės, katrą išsirinkus
tautinis susipratimas, knlturos žeminimas ir mate- njnkus, duoti jiems patarimus, išaiškinti nesuprantasau už gyvenimo draugę, kad taip daugel jų buvo? Nagel.
" ■. • ;
i
Jeigu parapijoje esama 2,000 šo
Inpykusios nusidavė visos prie savųjų vyrų, rijalis vargas. Norint pastoti ištautinimui kelią, rei- mug 4aiykua įr
Tokie tai dalykai dėjosi Ei sene anoje nedėlioję.
'augusių žmonių, tai joje bus reikalinga 200 vadų deHilda po pamaldų užbaigai, nusidavė pas pasto idant užprotestavus, bet jie visi, kaip vienas atsa kia pasistengti jo priežastis prašalinti.
Aš noriu pasakyti keletą žodžių delei svarbiau- šimtininkų ir 20 vadų šimtininkų. Jie visi yra po
kė, kad yra tai sujungta su Faterlando nauda, paga
rių Brandtą ir jo užklausė.
— Ar viskas teisybė, kas yra parašyta Bibelėse? lios gi, kurs vyrų, jeigu turi progą, nepaimtų 10 pačių sios ištautinimo priežasties, būtent mokyklos arba klebono arba kito organizatoriaus priežiūra. Taigi
apšvietimo apskritai, nes šią priežastį prašalinus, kiekviena parapija sudaro atskirą, ko ne visai sair tiek pasogų?
— Ja! — patvirtino “herr” pastorius.
Moterėlės atsišaukė pas burmistą, gubernato anos savaimi nyksta. Pasakiau, jog kitos priežastys vystovę vietą. Gera būtų, kad visas kokios nors ša— Ar viskas naudinga?
rių ir pas patį kaizerį, bet viskas veltui; visi, kaip savaimi nyksta, nes kur auga apšvieta, ten kįla kul- jjes parapįjag. vienatas kontroliuotų tam tikra moka— Ja, viskas.
tura, stiprėja tautinis susipratimas ir mažinasi skur- įo draugija. Ji (draugija) pasistengtų įvesti vieno
y
— Bibelės sako, kad Jokūbas turėjo dvi pati, o vienas, užjautė tam. Hildos sumanymui.
Ir taip tasai sumanymas įvyko ir kiekvienas das. Kaip iš vienos pusės svetimtautinė mokykla ga- ^ą gerai išdirbtą metodų, prižiūrėtų tvarkos, perserSaliamonas net 700 pačių. Ar gi tai padoru yra,
ištautinimo priežastim, taip iš kitos savoji gėtų nuo apgjieįdimo, pasiųstų vadus kur jų stoFaterlando npginėjas Eisene apturėjo 10 pačių ir li būti
kad vienas žmogus turėtų tiek pačįų?
1
v
■
*
1
**
» b — bb ėtautystės
z. v. ė ». r. y. r, n,,
rd, M vai w l w\/\ įrankiu.
#
mokvkla yra
sustiprinimo
ka ir tt.
— Tai buvo reikalinga anose dienose, — atsa tiek pnsogų, kas vėliau inėjo aplamon viso Faterlan
Žmonių apšvietos praplatinimui ir jų tautiško su
2. Vedėjų priruošvnias. Klebonas arba kiti or
kė abejojančiai pastorius — idant užgyvendinus že do madon.
sipratimo
palaikymui
daug
gali
pagelbėti
taip
vadi ganizatoriai, padalinę viršminėtu būdu parapiją, su
Frau Werner, kaip ir visos kitos rimtos matro
mę žmonėmis.
namieji “lavinimosi rateliai”. Šie rateliai, teisy šaukia vadus dešimtininkus ir šimtininkus ir juos
— Nūn gi taipogi reikia užgyvendinti šalį žmo nos, vienmoterybės pasekėjos, ilgai nelaukė, idant at
bė, ne naujiena pasauliui. Praktika parodo jų gyvus išlavina - priruošia savo darbui. Tam tikslui reika
nėmis po karei, taigi kodėl kiekvienas liuosas vyriš keršijus vyrams.
vaisius.
lingi savaitės ar dviejų kursai. Per savaitinius kur
— Aha! — šaukė išdidžiai Frau Werner prie
kis Eisene negalėtų turėti po 10 pačių?
Apie šiuos ratelius man teko daug ką sužinoti sus štai kiek laiko galima paskirti pavieniems daly
— šių dienų teisės tam priešinasi -y atsakė su kiekvieno naujai užgimusio vyriškosios lyties — po
•
dvidešimties metų tai nebus užtektinai merginų ant nuo p. Kviecinskio, gero pedagogo ir liaudies organi- kams: tikybai — 4 valandas, lietuvių kalbai — 4
simąstęs “herr” pastorius.
pačių, taigi kiekviena privalės turėti dešimts vyrų
,vimo žinovo. Fryburge jis padarė paskaitas apie Į skaitliavimo ir rašymo metodai — 5 vai., skaitliavi— Bet gi Bibelės nesipriešina.
lavinimosi ratelius pažymėdama^ jų naudingumą irjmui — 4 vai., istorijai — 4 vai., geografijai — 3 vi
Pastorius Brandtas gilini 'mąstė per 10 minntų idant užgyvendinus šalį.
lamasis supažindinti su ja organizayimu. Be gamtai — 3 vai., sveikatai ir blaivybei — 4 vai.,
.žingeidu būtų žinojus, kaip tai patiks vyrams?
„
_
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AaaizaJimms tamsumo naikaliatfuino išaiškinimui
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Lavinimosi Rateliai.
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fa nėra. S. L. R. K. A. kuo priešais, netik tikybos, bet rys savo
pasisekimuose, kuopos antspauda, ir para biamieji draugai neatbūtinai pri
būkite, nes turime daug svarbių
viršaičių ir krasos reikalų aptarti,
lais kad rengia 'vakarus, ir tautos reikaluose. Yra savo geresnėse dienose į šai
ir užsimokėti
tai dažniausia
blaivius, o pritirta, kad mūsų broliai tamsių dienų visai
mažai ženkleliu už 10c.
kiekvienas prigulinčius
mokes
Kun. 8. J. Struckus. nius į kuopos kasų, kad neliktu
ant tokių vakarų sąnariai lietuviai katalikai, pristo atidos atkreipė, čia tai ir
me suspenduoti. Taimri atsiveski
daug nepraleidžia.
dami į kitas,
jų tikybai liekasi nuskriausti visi, ucte ir naujų narių, nes dabar pri
SUSIV.
LIET.
R.-KAT.
AM.
organizacijas, tik medžiagiškai, bet ir
Todelgi, argi lietuviams priešingas
imama moteris
ir merginos.
VALDYBOS ANTRAŠAI:
katalikams . nepravertėtų patys tokiais palieka; pa tautiškai. Sveikas buvo —
Kviečiame visus prisidėti
prie
mūsų nepaisė apie tautinius rei Presidenias, — K. Krušins- šios didžiulės organizacijos.
visiems iš vieno prigulėti, lieka kenkiančiais
iškįla kalus, nei apie materijalį kas, 59 Teneyck st., Brook
S. M. Karvelis, sek r.
prie S. L. R. K. A., užuot tautai ir tikybai,
lyn,
N.
Y.
savo
padėjimu.
tverus, įvairių pašelpinių pavojus ištautėjimo netik!
CHICAGO, ILL.
S. L. R. K.
Amerikoje Vice - Prezidentas, — A. Pet
draugijėlių, kurios laikui pavienių asmenų, bet ir vi
rauskaitė,
563
N.
Biver
st.,
S. Ij. K. K. A. 15 kuopa laikys
yra proga apsirūpinti save,
draugijėlių dienos yra sus bėgant paliks visai be jo sos tautos.
į
Waterbury,
Conn.
mėnesinį susirinkimą, kovo 12 d.,
kios vertės? S. L. R. K. A. Antra. Turime glaustis kad nereiktų, atėjus juo
kaitytos.
;
Sekretorius, — J. S. Vasiliau 1916., 12 vai. dieną, šv. Jurgio
Štai viena iš tokių drau moka' pašclpą ligoje į sa prie Susivienijimo L. R. dai dienai, prašinėti kitų, skas, 112 N. Greene st., Bal- parapijos svetainėje, Auburn
avė., ir 32rd 1*1. Visi sąnariai,
gijėlių, kurios pirmininku vaitę po $3.50, $7.00, $10.- K. A., nes anas daug dau kloniotis svetimiems, kad timore, Ma.
pagelbėtų.
Rašykites
visi
50,
ir
$14.00.
Pomirtinės
giau
lininis
netik
moraliai,
Kasierius, — Pranas Burba, privalo atsilankyt} ant viršminėNoriu pasidalinti keliais yra saliunininkas jau apie
yra penki skyriai $150.00, bet ir medžiagiškai
gal iš vien prie to mus tautos 458 Main st., Edwardsville to susirinkimo ir užsi mokėt} mė
žodžiais su gerbiamaisiais 8-tas metas, rengia įvairius
nesinius mokesnius. Taip-pat mel
$250.00, $500.00, $750.00 ir naudos atnešti,
negu ko ir tikybos žydinio, kursai —Kingston, Pa.
išlaimėjimus.
ir
girtus
ba

džiu atsivesti ir naujų sąnarių
“Draugo” skaitytojais, kas
organizacijos. papuolus nelaimėn netik Kasos Globėjai: — J. Stulgai prisirašyti prie S. L. R. K. A.
bent po 7 ir 10, kas $1000.00. Taipgi yra vaikų kios kitos
link skirtumo S.L. R. K. A. lius
skyrius, kur yra priimami Paimkime kad ir Susivie paguos, bet sušildys, su tės, 140 So. Mauda St, įvil organizacijos.ir pašelpinių draugijų. Su metai ir toji draugijėlė jau
nuo 1 metų ligi 18 metų. nijimų L. Amerikoje. Ro stips ir papeuės jūsų naš kės-Barre, Pa.
G. 8. Žakas, rašt.
sivienijimas Lietuvių R. Ka neturi ši ko mokti savo
Prie tos organizacijos esi dos ten priklauso tie patys laičius, neduos jiems pas J. B. Valukonis, 233 Broadtalikų Amerikoj, yra tai vie sąnariams ligoje pašelpos.
BAYONNB, N. J.
way, S. Boston, Mass.
pilnai užtikrintas, kad esi lietuviai, tie patys Lietu kęsti varguose,
neduos
na iš didžiausių ir gražiausių Vietoje mokėti $5.00 į sa
Pašei pinėse vos sūnūs, tos pačios tau jiems ašaras lieti ant sto Dvasiškas Vadovas, — knn. J. S. L. R. K. A. 60 kuopa laikys
lietuvių katalikų organiza vaitę, moka tik $2.50. Argi apsidraudęs.
kos kąsnio duonos, ant ne Jakaitis, 41 Providence st., bertaiuinj susirinkimą, 13 d. ko
cijų.
Nors Amerikoj ir tie žmonės neapsivylė pri draugijėlėse sąnariai nėra tos vaikai, bet žiūrėkite,
vo 1916, F. Milvido salėje, 26 E.
Worcester, Mass.
užtikrinti, kiek jam susir kaip juos keli laisvamaniai turto.
sirašydami
prie
tokios
dr21
st., 7:30 vakare. Visi nariai
randasi šimtai, gal ir tūk
Knygius, — kun. S. J. Stracgus
draugija
išmokės,
pa

palikę ar įsiskverbę vadai
privalo pribūti arba prisiųsti mo
Kviečiu
visus brolius
stančiai lietuviškų draugi gijos? Vienas iš jų man as
kus, P. O. Plymouth, Pa.
šelpos
į
savaitę.
Pašelpinėkatalikus
ir
jųrtikybą
ter

guodėsi, sakoy
lietuvius katalikus, kurie Gydytojas, — Dr- A. K. Rut kestį.
jėlių, kurios yra užvardin meniškai
P. Šedvydis, kp. rašt.
kiek liota.
jau suprantate svarbų Su kauskas, 2302 So. Leavitt
tos įvairiais šventųjų var prigulėjau prie tos draugi se nėra užtikrintas
L. R. K. A.,
Tautiškame Susivieniji sivienijimo
dais, nors jos ir nešioja jos-, nuo pat jos susitvėri- bus moterei pomirtinės iš
st., Chicago, UI.
BEDFORD, OHIO.
mokėta.
Ten
nežino;
kiek
riio,
ir
kiek
ten
pinigų
iš

kaip
pašelpos
taip
ir
po

me, anglų
“Insurance”1
kokio šventojo vardo, ir
S. L. R. K. A. 175 kp. laikys
vadinasi
katalikiškomis, mokėjau, kiek sykių per per metus jiems dr-ja lė- kompanijose ‘ ‘ Foresters ’ mirtinės skyriaus, prisira
mėnesinį susirinkimą pas p. )’*<•
ant balių
dir šuoja, nes narys turi par “Knights
of Columbus” šyti prie jo. Kurie-gi, jau CHICAGOS I APSKRIČIO kį Interitate avė., N. 15,, 13 ko
bet yra tokių katalikiškų naktis
jjašfdpinių draugijėlių ku bau, be jokio atlyginimo, duri įvairias serijas, ant ku įaokauit brangiau, negu S. esate eilėse tos mūsų bran S. L. R. K. A. ADRESAI vo, 7 vai. vakare. Meldžiu visų
sąnariu atsilankyti ant šio susi
rios, paliuosavo sųnariust o dabar, girdi, kad susir rių dažniausia jis turi nuos L. R. K. A- Jų ir išlaidas giosios . organizacijos, kvie
Pirm. A. J. Sutkus, 0329 rinkimo, nes daug truėsime svar
nėra. tolių, čia jis turi lankyties su m 'o ų išlaidom’prily skite,
kalbinkite ' visus So. Fairfield avė., Chicago,
nuo velykinės išpažinties. gau, tai pagelbos
bių reikalų aptarti. Podraug ga
ant
balių,
ant
kurių
kitiems
pusę tiek,
ginti j įgalima. Žiūrint i tuos, kurie mažai arba vi m.
Randasi tokių, kurios gėdi Moka tik per
li ir nauji nariai įstoti į kuopą,
nesupranta svarbos
nasi katalikiško
vardo. kiek yeikia mokėti. Ir dar ir savaitės uždarbio neuž kitu < gauizaciju mokes sai
Rast. J. J. Palekas, 4629 l’rie kuopos prisirašyti galima
tenka,
čia
jis
turi
mokėti
sau ant vargų
kiekvieną vakarą išskyrus nedėlDaugelis jų ir savo vardą!u^ tai pirmininkas, sako,
nius, lieka
pasakyti, kad taupymo
jau perkrikštijo ir permai-! ru&°ja a,,t kiekvieno susi pomirtinės kurių nežino dabar yra geriausia proga dienos. Aiškinkite jiems jų S. Paulina, st., Chioago, Iii. dienius.
Ižd. J. Žakas, 3339 So.
J. Jonuška, rašt.
nesirūpinant
nę ant kokio kito ir tokiu! rinkimo.
D juk draugija kiek per metus reiks mokė prie Susiv. L. R. K. A. pri apsileidimų,
Emerald
are.,
Chicago,
111.
būdu daug lietuvių katali-! lyties pirmininko saliune ti. O po to dar kiek jam sirašyti,
gyvenimų.
pasinaudoti kol apie ateitį ir
Organizatoriai:
AURORA, ILLL.
visokių
bausmių
supykęs
kų likosi apviltais, nes pri- surengia bent po pusę tuRinkite narius savo kuovra laikas.
A.
J.
Sutkus,
6329
So.
S.
L.
R. K. A. 154 kuopa
sirašė prie
katalikiškos žino balių per metus ir toks karčiamninkas uždės, tai Tūrių priminti, kad mū- poms ir dirbkite su anais
laikys
savo
mėnesinį susirinki
Fairfield avė.,
Chicago,
draugijos, o čia dabar tik pirmininkas turi gero pel- jis to niekados nežino. Bet sų Susivienijimas turi ir i išvien labui musų
tautos
mą
12
d.
kovo
po No. 10 NorthIII.
tepaima gale metų
savo pašelpos
ir girdį išjuokimų
tikėji- įn<’ iš tokios draugijos.
skyrius, kurių' ir tikybos. A eikite taip.
Broaduay. Pradžia 1:30 vai. po
P. P. Pctrėnas, 422 Is- Įlietų. Nepamirškite visi atsilan
mo, Bažnyčios ir pačių sųNa, o kasgi gali užtikrin- mokesnių knygutę, suskai- f(jar
jokia kita orga- kad tas Jūsų darbas nenukyti.
narių, kurie dar yra katali-įv, kad ir kitų draugijų ne-j to kiek lėšavo tokia, ar to- nįzacįj^ ueturi
taip sut-kitų per niek, kad tas dar land avė., Rockford, III.
Taipgi kviečiame ir naujų tiakais. Yra katalikiškų drau- patiks
toks pat likimas, i kia draugija, tada tai pa varkius, būtent; kas nio-įbas atneštų nauda musų orS
BOSTONO S. L. R. K. A. AP rių atsives!i prisirašyti prie
gijo,
susi-*
----- kurių- valdyba
... . Kad ir iš didesnių
... - draugi-į
_ , matys,
..... , kad pašelpinė
. , , drau... ka 50c. mėnesiui gauna pa- ganizaeijai, kad anas su juL. R. K. A.
dcda,
iš - saliunininkų, i jų, tegul tik numiršta kb-[gijele, daug mažiau duoda,
j. . j.
saVai- sų ppagelba
”
” ’ ' ’kuo' SKRIČIO VALDYBOS ANT
susilauktų
V. Šoris, rašt.
RASAI:
“barkeeperių” ir kitokių, k ie 9 ar 10 sąnarių per me- <’ brangiau lesuoja. Prie toj^j
kas inokai7ac. mėn.■ greič iaus
kelių desėtkų Pirmininkas, J. M. Vieraitis,
i____ ;_____
•__ i ______j._____________________
i___ i_„ j i . u .-•* 2.. _____
Izti ,irn ar
nri
" 7
.
.
dar ndiunonr
nebūnant n«z+i
užtikrintu
kuriems visai
nerūpi kata- tus, dar
kad keli iš jų su- dni>
gauna 10 dol 50c. savaiti- tūkstančių narių.. O tada\ 12 Tatinau st., Woreester, Mass.
likystė, ir draugijos gero- ! sirgtų bent ant pusės metų gaus kada ką nors iš tos nes pašelpos;
GERA PROGA!
kas moka tai užžydės ir tarp musų Sekretorius, J. Vaičiulis, 52
rūpi
tik,
kad
ir,
žiūrėk,
kaip
bmnatantj
;
draugijėlės
.
ir
apdrauvė. Jiems
. Gramatika angliškos
kalbos
1 dol. mėli. gauna pašelpos santaika ir vienybė ir tau Hulyoke st.. Nortliampton, Mass.
nežus, kaip
mokytis be mokytojo (apda
draugijos, ir jkatalikystėą dr-ja “bankrut”. kalbama. įda niekados
Kasierius. J. Jaruševičius, 10-18
pumas
su
kuriais'
ir
mes
14 dol. savaitėje. Susiv. L.
ryta) .................................. 51.00
Suprantama, čia ne apie i ^ad dažnai atsitinka su pa- A. turi skyrių, kur nariai • pamatysime geresnę ateitį. \Vasliington, st., Nonvood, Mass.
vardu pasekiningiau vary
Valką' Draugas arba kaip
draugijėlėmis. moka 30c. mėli., gauna 6
ti savo biznį, tai yra, kad visas katalikiškas dr-jas. į Epinėmis
$ mokytis skaityti ir rašyti
J. T—nis.
® be mokytojo.............. ...............15c
kodaugiau
svaigalų par Yra tikrai gerų draugijų, Taigi dar sykį kviečių jus, dol. pašelpos savaitėje, bet i
S. L. R. K. A. PITT
Naujoj Budas mokytis ra
duoti.
vertų pagirimo ir paramos, gerbiamieji lietuviai katali- ateinantis seimas žada pa-1
SBURGH.0 APSKRI
šyti be mokytojo .................. 10c
Aritmetika mokinin-.uisi
Kad taip yra, tai parodo Ne apie tokias čia kalbu.
kai, sustokime tvėrę įvai- kelti mokesnius pašelpos
TIES VALDYBOS ANT
rokendų, su paveikslais (ap
patys faktai.
Paimkime
(Irįžkime prie S. L. R. K. rias pašelpines draugijėles. ,skvrjuje) nes kaip yra žiRASAI:
daryta) ........................ ............ 35c
Chicagos bent vienos pa A. Šioji
organizacija jau Jeigu koks saliunininkas nonw, pašelpos skyrius pas
Prezidentas Jos. J. TuK
Viso -^31.90
rapijos draugijas aiškiai nėra kokia tai draugijėlė, i sutveria tokią draugijėlę juos neapsimoka. Taigi S.
masonis, 208 E. 14tb avė., ?? Kas atsius iškirpęs šitą ap- g
pasirodys saliunų biznis, Ji yra didžiausia lietuviu dėl savo pelno, nepritarki L. R. K. Am. ir šiame skv-Į
|8 garsinimą
iš
"Draugo” ir p
Homestead, Pa.
51.00 per money orderi,
tas tS
1 ilnoj savo sviešoj.
Štai organizacija; ji nepasiten me jam, nes
potiim gal riuje turį geresnę ateitį ir!
Viee-prez. J. Miliauskas,
gaus
visas
4
knygas
60c.
pi- lt
šv. Kryžiaus
parapijoj kina su 100, ar 350 sąnarių, reiks gailėtis savo triūso. į yra garantuojama kiekvie-j
1910 Carson, st., Pittsburg,
gian.
randasi 10 katalikiškų pa bet čia yra suvirsimi 10,000; Rašykimes visi prie S.
nam prisirašusiam pašei-! New Jersey valstijos S. L. Pa.
P. Mikolainis
šelpimų draugijų, kurios sąnarių. Tokios organiza-j L R K A Kur dar nėra
R. F. D. Route 2,
3
pos išmokėjimas.
Sekretorius Kostantas
R. K. A. Apskričio susivažia
nors ir laiko susirinkimus, ei jos jau yra
Suvienytų ___
kuO,py,
ten
tverkime
nau

HUDSON,
N.
Y.
S
„
Toliaus turime naudą iš vimas arba konferencija įvyks Vaišnoras,, 408 Tabor
st., 2
parapijinėj svetainėj, bet A aisti jų valdžios rankose,
įr stiprinkime anas sa-i mūsų Susivienijimo L. R, kovo 19 dieną, š. m., Felikso Pittsburgb, Pa.
visgi jos yra kelių saliu- one kokių saliunininkų. S.jV()
spėkomis ir centrais.I . Amerikoje ir
tame, Molvido svetainėje, 21-st Kast
Kasininkas
kun. S. J.
niukų globoje. Pilnas dr- ,
, .j ntfyengm girių; Apsidrauskime,
pasirinkę i kad anas be pelytojo rū-{st., Bayonne, N. J
Čepannnis, 318 — 4th avė.,
gijos “bosas” yra saliunisey apskričio Hoirtestead, Pa.
A. M. Norkūnas
ninkas. O gerai
visiems
asoma šiame susiDvasiškas vadovas kun P tematinis Lietuvis Išdirbėjas
yra žinoma, kad toksai drauti ir išrink- M. J. Kazėnas, 318 — 5tb
gijos “bosas”, nepadarys
visokių ženklely
išanksto. Geistist., Donorą, Pa.
draugijai įitėko gera, bet
draugystėms,
o
na, kad atstovų suvažiuotų
daug
kitų
dalyku.
ypatingai: k odaugiau bloga.
neparmainyB savo vardo,
kodaugiausia, nes daug svar
Senas Sąnarys.
Daug vra mūsų lietuvių,
kardų,
g u z ikuChicagoj pašelpinės dr- nes. čia yra susispietusi liebių reikalų reikės aptarti.
kurie baidosi
sakydami, Konferencija prasidės tuočių, metalinių,
gijėlės dygsta, kaip grybai tuvių
inteligentija ir čia
kad esą dideli
niokesmai.
anameliuotų i r
CHICAGO,
.
,
jaus po pietų, nedėlioj, kovo
po lietaus, bet visuomenei,1 yra renkami už viršininkus
padengtų
celliineturinti
už
ką
kartais
sau
^9
dieną.
8. L. R. K. A. 39 kp. laikys
jos mažai pelno teduoda J lietuviai tikri
katalikai,
loid’u, šarpų,
maisto pasirūpinti ete. Bet
J. Daukys, apsk. rašt. saro tn«‘ii(‘.sinį susirinkimą, 12 d.
Daugelis pašelpinių draugi-' kuriems nerūpi kad Susi- KODĖL LIETUVIAI KA
kovo
s.
m.,
Ellis
svetainėj,
5728
vėliavų ir karuprisižiūrėkiim*’ arčiau į anų
jų yra ne kuo kitu, kaip vienijimo vardu pagerinti; . TALIKAI PRIVALO
So.
Statė
pat
vės.
Visi
nariai
ma

nų.
šeimyninį gyvenimą, tai
girtuoklvbės
palaikytojo-{savo biznį, nes jie saliunų
lonėkite pribūti ant šio susirin
Man pavcstipi
PRIGULĖTI PRIE LIE patnatysinie, kad kasdieną
darinis attleku
mis.
Kiekviena iš jų sų- ' neturi.
kimo. minėtame laike.
SEKANČIOS KNYGOS
artistiškai.
dešimtukais
ir
krateriais
A. J. Sutkus, rašt.
rengia bent po tuziną gir-! S. L. R. K. A.
duoda TUVIŲ RYMO KATALI
M. A. Norkūnas
praleidžiama
rudžiui” ir
GALIMA GAUTI S. L.
tų balių į metus ir ant to.savo sąnariamįs organą vel
KŲ AMERIKOJE SUSI visokiems
“minams”.
CHICAGO, ILL.
1(»(i Molrnse strert,- Montelkių balių savo sąnarius su- tui, Bpauzdina ir dalina ge-|
R. K. A. KNYGYNE:S. L. R. K. A. 160 kuopa lai lo, Mase.
“džiuėms”, kurie, anot jų,
varo net priešais kitų noro. rus knygas veltui ir tokiu!
VIENUIMO.
kys
savo mėnesinį susirinkimą,
3.
“
Būdas
senovės
Lieišgydanti nuo visokių ligų.
Jeigu kurie sąnariai Įiasi- lifnlu lavina žmonių protą {
nedėlioj,
12 d. kovo, 1916 111.,
Pirmutinė pri<‘žastis pri daug daugiauč
negu rei-{tuvių” — Daukanto,
priešina ir neatsilanko ant į ir valią, o ne taip kaip pa-Į
Nekal. Pris. P. S. bažnytinėj sve
REIKALINGI VA2INEJANTI A8ENTAI
2. “Chiistarnatija”
klausymo prie katalikiškos ketų mokėti į S. L. R. K. A.|
tainėj, 44 ir So. Fairfield avė.,
girto baliaus, tai tokie ne- šelpinė draugijėlė, kuri po
kiekviename mieste važi
oi'ganizaeijog,
kokia yra Ant galo sakanti, kad jie kun. Miluko;
nėtis ir rodyti nanįa 1016
tuojaus po bažnytinių pamaldų.
klaužatos, dažnai užsipel- prievarta varo savo sąna"BANGEB" modėlj. Ra
šykit
snaipažinimiii
su
Susivienijimas
Lietuvių ir be S. L. If. K. A. galinti
3. “Europos istorija
Visi nariai ir norintieji prisira
uo pinigiskos bausim-s. O Irius į saliuną, kad anam
mūsą specijallą pasiūly
Rvmo-Katalikų
Ameriko apsieiti. Nepajuto, neapsi Freeman;
šyti prie Susiv. b. R. K. A. 160
mą.
juk dr-jos įstatuose
yra biznį pataisius ir sąnariu
PRISTATOMAS
DY
je, yra ta, kad mes lietu dairė, nespėja
4. “Lietuviai Amerikoj” kuopos, nuoširdžiai kviečiame
KAI <lel 30 dieną išmė
išsakyti
aiškiai pažymėta, kad są-j kišenius
aptuštinus. Tuo
ginimo. Klausk dėl dide
visus atsilankyti į virminėfą su
viai katalikai, būdami ge apie tai, kaip tuč ir sėdi — Jono;
lio katalogo ir paniški
nariai privalo dorai, blai- • tarpu, S. L.' R. K. A. sąsirinkimą, o ypatingai nariai, nes
n imu stebuklingiauglo pa
rais
vaikais
savo
garbingos
5.
“
Kuomi
žmonės
gyve

ant
sprando
kokia
nelaimė,
siūlymo, kuomet nors dnyra labai daug svarbių reikalų
?ai gyventi. Tinkime to- • nariai nesuką galvos kiek
, ryto ant dviraėią.
Jūs
kartu vargas. Koks uriaimiiigas na” — Jociaus;
aptarimui. Nepamirškite naujų busite nustebinti mūsą mašotuis kai
•ig draugijėles is medžią-! per metus kur reiks mokė- tėvynės Lietuvos,
nomis ir pakymOtinotnis išlygomis
vaikai^ atsitikimas! Tąsy k puolasi
6. “Petras Žemaitis” — draugų atsivesti.
94 BOSYS, sulyg did limo ir rpnlos pusės. Kaikurios iš ti. (’ia mok«‘sniai per me- būdami tikrais
O. JaknMca, k p. rašt. vos Rnnger dvirarią. Ųilniausios vi
mūsų
motinos
Katalikų
prasideprašyti
pašelpos,
Astrauskis;
soj Amerikoj
Kiti garantuoti mo
kaą dar pusėtinai
s yra labai maži, sulygi
deliai 511.M, 5)4.75 kr".......... “
bet iaugeftfcrtik nus su pelnu, kų|B re įkalni Bažnyčios, |>rivalome prie ida visokie
ko k ta rimai,
X‘‘ Krąįįų skerdynė ’’ -tLmiit“*“*- -

S. L. R. K. A. IR PAŠELPINĖS DRAUGUOS.

NEW JERSEY SLRKA.
APSKRIČIO SUSIVA
ŽIAVIMAS.

r

KUOPy SUSIRINKIMAI.

jvo

(Majck) t>4 .1910, N. 10.
—• -

I Kur silpniau saugojamą,
[ten vokiečiai moka pereiti
'Dauguvą. Pavyzdžiui gali
į
, i būti Visla pas MaciejaviRYGOS APIELINKĖSE.
ygiai sėdžianic iki sumirk- <us, kur vokiečiai šiemet
Visa Rygos
apieliukė, | s‘*nt-l,Hrveli<‘P08 ““""Š P^jo Vis-

Kares Vaizdai

Laikas Visliais prie Šviesos
Jei. trokšti įgyti tikrą šviesą,
užsisakyk laikraštį
“Šviesą”, kurį skaitydamas pats apsvišviesi ir kitam ga
lėsi prie šviesos parodyti kelią.
“Šviesa” rašo labai daug pamokinančio apie žmogaus
pažangumą. “Šviesa” kainuoja tik 50c. mętams.

Jau išėjo PAŽANGOS No. 1. ttlfi n.
ir eis legulariai kas menuo.

galima sakyti, vandeniuo-- Slto rajono kasiniai blo-, hj. Ją — vokiečiai perplau
Pasiskubinkite užsirašyti Pažangą! Tai vienatinis,
ta o vanduo tik ir gina Ry-l8iau • epidemijos ėda karei- 'kė 20—25 motorinėmis laididelis, lietuvių kalboje mėnesinis literatūros moks'o,
politikos ir visuomenės iliustruotas laikraštis, stovintis
gą, tą mūšy draugę.
* |vh* sveikatą.
jvėmis; kiekviena laivė veaut
krikščioniškų ir tautiškų pamatų!
Dar liepos mėnesi vokie- Šautuvu nėkados neįleisk & 30-40 kareivi., ir po du
Nė savaitraštis, nė dienraštis nepavaduos mėnesi
kulkasvvdžiu.
Šitas kulčiai mėgino paimti Rygą iš rankų, vokiečiai ir mie
nio žurnalo, kuriame visados rasi savo sielai maisto.
u
kasvvdžių batalijonas
it
Skaitykite visi Pažangą, nes
nuo Tukunao -Šloko pusės, godami mus mato. Ir, jeigu
jie neatims iš mūsų Rygos, i juodvarnių būrys perskrido
PAŽANGA
duos Jums gražių pasiskaitymų, kurie nie
bet jų neleido Rygon mūsų
kados
nesęsta.
tai
kiekvieną
valandą
yra
upę.
Mūsų
batarėja
nesus46G
ress Avė.
Waterbury, Conn.
laivynas. Ir iki šiol mūsų
pažanga
svarstys
politikos ir visuomenės reikąlus
laivynas
tebekariauja su prisirengę atsiimti nors iš jų kubo nė iššauti, kaip štai
aiškioje visiems suprantamoje kalboje.
vokiečiais: išardydamas jų atimtus mūsų kasinius. Jų aut kranto sutrankėjo-suPAŽANGOJE rosi - svarbesniuosius dalykus, apie ku
kasinius, sudaužydamas jų artilerija šaudo labai smar- klegėjo priešininko kulkas
riuos rašo kaip lietuvių visi laikraščiai, taip
•v*'!-/
kiai,
ir
jeigu
nėra
didelių
vydžiaię
nelaukdami,
voir
kitų tautų. Kad ir vien tik Pažangą skai
batarėjas ir tt.
atakų, tai mažieji mūšiai kiečiai ėmė apsikasti. Ir ne
tydamas nebusi aklas visuomenės viešame gy
Didesnė!
Didesnė!
Kairysis
priešininko
venime!
eina labai
energingai ir ilgai dirbę, gerai susistipsparnas, kuris turėtų stovė
M
PAŽANGA
tėmys ir užrašys aut savo lapų naujausius
tampriai. Va vienas tokių rino antrame Vislos krante.
ti nejudinamas, visą laiką
mokslo
išradimus, kuriuos mes turime žinoti.
Dauguvą taip-pat vokie
pavyzdys: trys mūsiškiai
PAŽANGA turi biblijografijos skyrių, kur bus nurodo
traukiasi atgal dviejų ug
Nuo Naujų Metų eįųa padidinti. Įvairaus skaito
žvalgai eina apuostinėti vo čiai mėgino pereįti, bet čia
mos naujos knygos ir jųjų vertė.
mo
tikėjimiško
ir
dvasiško
turinio
yra
dvigubai
tiek,,
nių — laivyno ir armijos
kiečių kasinių; už sudegu kitaip pasirodė; Dauguva
PAŽANGA
galutinai duos vietos noriai lavintis jau
kiek pirma buvo (kiekvienas tą laikraštį skaitydamas
pliekiamas. Ten, kur jūra
niems
literatams ir mokslo vyrams savo skiltyje.
sio namo kamino matytis — ne Visla, čia atsikirto į
atras nemaža savo dvasiai paguodose atras taip-pat
susisiekia su krantu ir ka
PAŽANGOS kaina metams
tiktai $3.00; pusmečiui
išaiškinimą visokių abejojimų ir užmttinėjimų tikėjimo
švyturiuoja ugnelė, arti vo gyvą tvirtovę.
siniai su jūra, vokiečiai nie
$1.50;
trims
mėnesiams
75c., atskiras nu
dalykuose.)
Žienta,
žinoma, padėjo
kiečių kasinių. Žirniavagiai
kad
nerimsta: horizonte
meris
25c.
Laikraštis eina du kartu į mėnesį. Kaina liko ta
mes šliaužėme nudegusio vokiečiams tiltą ant Dau
Knygynams ir agentams bus daromos didelės nuo
pasirodo dūmai, prieina ne
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už lc. krasos ženklelį
kamino link; atšliaužėm iki guvos, bet tuo tiltu ne taip
laidos,
kad visiems butų lengviau
prieinamas taip
laukiau] asai priešas ir ima
(štampą) gaus vieną numerį pasižiūrėti. Prenumeratą
nes ir
kamino — vokiečių nė pė pigiai pereinama,
svarbus
laikraštis.
galima siųsti už krasos ženkleliais.
pleškinti jų kasinius.
nesnaudžia. O
dų; — mums bešliaužiant, mūsiškiai
Kreipkitės visais administracijos, redakcijos, agen
‘ Adresas:
Žinomą,
jie atsigrįžę į mat įlūžo sniego plutą, prie- šalty nelengvą ir atakuoti,
tūros reikalais šiuo adresu:
jūrą, o smėlyne
slepiasi šininkas išgirdo..
nors jų kareiviai ir kažin
“Tikyba ir Dora”
sunkiosios patrankos, kovo
Pa šliaužiame dar trupu kaip šiltai būtų apvilkti.
Pažanga
1631 W. North Avė.
Chicago, III.
ja su mūsų
laivynu, tik
Kaip
nekalbėsime,
o
van

čiuką, apsižvalgome: nedi
GIRARDV1LLE, PA.
P. O. Box 204
nieko nenuveikia.
geriausias
delis blindažas; girdėties duo vis dėlto
Delei to tai vokiečiai ir jame vokiečiai pašnibždom Rygai prietelis, šaltis gi —
P. S. Užsimokėjusieji Draugo B-vei negavę žurna
metėsi į Rygos jūros linkį, kalbasi; matyt, sėdi keli vo tikras jos priešas.
lo, tuojau kreipkitės administracijos adresu.
tikrai manydami jį pasiim kiečiai. Mūsiškių
(“Ryg. Garsas”).
vienas
ti sau; o jeigu tai būtų įvykę pašliaužė arčiau ir jau tai
— Rygos likimas dabar bū ko į vokiečius įmesti bom
tų
apverkiamas. Kitaip bą, vięno vokiečio
tečiau
99
vienok dalykai krypo: prie sėdėta
už
kamino, ne
©3^
Gerbiama “Draugo”
šininkas atsikando. Nevy blindaže, ir mums atšliauko, vadinasi.
Redakcija.
žus iki kamino, jo
pasi
Jei pats sugebi — į “Ežį” rašyk.
Žiema
mažai tepadės traukta į šalį ir saugota, ir
Meldžiu siuntinėti man jūsų
Nori sveiko juoko? — prie “Ežio” eik.
priešininkui, nes Rygos jū kaip tiktai mūsiškių vienas laikrašti ir ant toliaus, nes la
Pažink pirmą “Ežį”, ir tuokart peik.
ros linkis retą žiemą už pasiekė vokiečių kasinius, bai nusidžiaugiau užgirdęs iš
“DARBININKAS“ yra leidžiamas Darbininkų Sąjungos.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai
šąla; vadinas, 30—35 laip taip vokietys iš užpakalio, pastarojo numerio,- kad nuo
“DARBININKAS” eina tris kartus į savaitę; utarninamerikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk ad
snių reikia užšąliirti Rygos kaip tigras puolė ant mū balandžio mėnesio pradės mus
kais ir ketvergais —4 puslapių; subatomis—8
resą ir gausi pasižiūrėjimui numerį uždyką, o kai pa
jūros linkį. O tokių šalčių siškio ir abudu
puslapių.
sugriuvo lankyti kasdieną. Siųsdamas
matysi, tai visad “Ežį” skaitysi.
Kaina metams
“DĄRBININKAS“ kaštuoja metams $3.00; pusei me
čia retenybė. Ir tokiame at l lindažan; ten • išsigirdo geriausius mano linkėjimus,
75 centai, pusmečiui 40 c.
pinigai siunčiami money
tų — $1.50.
sitikime teužšąla
nedau Šauksmai. Likusiu du žval idant būtų koplačiausia išsi
orderiais.
“DARBININKAS“ už 1 dolerį eina per keturius aėgiam 2—3 verstų. O Mūsų gu visgi nenusiminė,’ ir pri platinęs tarp katalikiškos vi
. nesiūs.
• '
suomenės ir nenuilstančiai lan
Adresas:
laivynas iš už ketverto ver sitaikę. įmetė vokiečių blin
“
DARBININKO
”
subatinį
numerį
galima
užsisakyti
kytųsi, teikdamas dvasišką
stų gali pleškinti vokiečius. dažai] dvi bombi. Bomboms maistą. Sykiu siunčiu prenu
skyrium. Metams $1.50, pusei metų —75c.
u
99
Mūsiškės pozicijos nuo sprogus, vokiečiai išlindo meratos tris dolerius metams
“DARBININKAS” apsiima būti lietuvių draugijoms
organu.
pat pajūrio per
Kangeru iš savo kasinių... Mūsiškiai uz “Drangą”.
213 Stalion Road, Dykehead Shotts
Scotland
Draugijų
nariams eitų subatomis — 8 puslapių
ežerą nutysę
iki pat Ke- vienok, kailį išnešė sveiką.
Su tikra pagarba,
numeris už $1.00 metams. Tik sąlyga, — kad visi nariai
menj stoties • ir nuo Babito Šituose smulkučiuose mū
Stonis Markevičis.
imtų laikraštį ir įmokėtų po $1.00. Mokesnį galima
ežero pelkėmis ir balomis šiuose labai daug atsižymi
būtų sumokėti ir kas* pusmetis — po 50 centų.
iki Mintaujos plento. Nese latviai. Vokiečiai savo vie
Kas iš narių' tokios draugijos norėtų turėti visus 1
LINKSMA
NAUJIENA.
niai mūsiškiai atėmė iš vo lų tinklus visada saugoja,
tris savaitės numerius — turėtų dar primokėti metams 88
l’ėtnyčioj, kovo 3 dieną su
$1.2^>
arba išviso jam atsieitų ' DARBININKAS” $2.25.
kiečių , Kemerų Srnardeno o žvalginėties leidžia šni
§8
silaukiau mylimo prieteliaus
pozicijas, pakelėj į Tuku- pus, kuriems čia šnipinėti “Draugo” ir kaipgi nudžiu
Adresas:
-'č
Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 16 puslapių j
mą. Kada tai čia būdavo" labai patogu.
gau suradus žinią, kad “Drau
TO
didumo. Kainuoja metams 50c.
patogiausia medžioklei vie
88
Šitoj marmalynėj
apie gas” paliks dienraščiu. Už
b
“
Darbininkas
”
ta. Medinčiai ir dabar atsi artilerijos mūšius nėra nei miršau visas savo bėdas ir ne
Adresas:
f
mena, kaip neseniai čia me kalbos. O vokiečiai artile laimes ir linksma pasidaiė ant
242 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. B? !
Rev. J. Valaitis
J
džiodavo
tetervinus, ku riją atsiveža — ne arkliais, širdies.
I | 28 Cherry St.
Shamokin, Pa.| '
rapkas ir k. Čia
baigiasi apie automobilius taip-pat Tegul Dievas laimina mū
O
pelkės, raistai ir prasideda nei kalbos, — artilerija ga sų katalikiškai spaudai] ir vei
krūmeliai, o toliau į Tuku- benasi siaurabėgiais gelžke- kėjų prakilniems darbams.
Sveikinu “Draugą” dien
mą, krumeliai-kalvelės.
ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
liukais arkliais traukiamų. raštį ii- linkiu jam kuogeriauŠitos balos kadaisia bu Kad ne gelžkeliai, tai ir jie
Geriausios Farmos
sio pasisekimo. Lai jis aplan
JOS, ROCKFORD, ILL., VAL
vo jūros
liūgas. Tarp jo čia neįvežtų nei veinos pat ko visų Amerikos lietuvij ka
1. Maršalka, Praha* Dapkus.
TAUTOS FONDO VALDYBA
DYBOS ADRESAI:
l irkite pas mus farmas didžiau
kai-kur kyšodavo
smėlio rankos. Dabar gi visos ba talikų grinčias ir palinksmina
< 1407 So. Park avė.
sioje
Lietuvių Farmerių
Kolonijoj
Pirmininkas
Dr.
A.
K.
Rut

Pirmininkas,
Kazimieras
Miksalelė. Dabargi visa apau los tvirtai užušąlę.
Amerikoje.
Ta kolonija yra muaų
kiekvieną gerą tėvynainį.
2. Maršalka, Antanas Didjurkauskas, 2302 So. Leavitt fct,
uždėta 1905 metais, ir jau apgyven
las, 1020 — 1022 S. Main st.
gę tankiu mišku. Likę dar
gis, 1327 So. Park avė.
Su tikra pagalba,
dinome
su 360 lietuviais. Mes esame
Čia patogiau įsikasti ir
Chicągo, IU.
Pirm. pagelbininkas ir Iždi seniausi ir didžiauai farmų pardavė
Knygius Pranciškus
Kaptujūros atmintis: tai senų-seJulija
Paskienė.
Mes par
pasidirbti žmoniškesni ka
Raštinikąs Adv. A. A. Šlaninkas : P. P. Petrėnas,
422 jai lietuviai Amerikoje.
rsuskas, 1321 So. Victoria, St.
duodame teisingiausiu budu,
išduo
ni smėlynai.
Phila.
Pakis, 3255 So. Halsted st., Chisiniai. Tvirti kasiniai
čia
Island av.e,
dame pirkėjams waraataetuS popie
" Susirinkimai po aštuntai kiek
Taigi pabandyk, kad no mums labai svarbu, nes vo
eage, III.
. Protokų raštininkas: J. J. Mer rius, Deeds ir čystus Abstraktus be
jokių ekstra mokeŠėių.
Mes turime
vieno mėnesio, apie pirmą va
ri, tokioj dumblynėj susisšimtus visokio didumo farmų
par
kiečiai mus užpuldinėja, o Prie išsinarinimo ir įsipjovirnoi Iždininkas B. Vaišnora, 1514 landą po pietų. Lietuvių svetai čaitis, 1530 West st.,
duoti: išdirbtų,
su užsėtais javais,
Finansų
raštin.
:
J.
Zobinas,
tiprint. Visųpirma, negali mes tik ginamės. ,
Tuojau jtrink D-re RicMer*!*
Carson st.,' S. S., Pittsburgh, Pa. nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
su soaais ir bud inkais* Zoniė dor
1129 So. Churcb st.,
lingiausia: lygi su juodžemiu ir mo
ma kasti kasinių: prasirauIždo Globėjai:
Daug jiems kenkia Dau
PAINUPELLER
liu, ir molis su gera smelžemė. Ge
Iždo
globėjai:
V.
Radzevičius
siai iki kelių ir — vanduo guva; ji neleidžia
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st.,
riausi* žemė de} visokių javų, dar
50 metą nesuvadžiojantis ir letuv*
jiems Nuo nikų
ir F. Patašius.
žovių, sodų, pievų ir dėl ganyklų.
numylėtas
naminis
būdas
Chicago,
III.
iki kelių.
Turime daug žemės ncišdirbtoe, ge
žengti pirmyn.
Tikru tiktai iu pažymėta marke
Maršalka: J. Makauskas.
Jonas Jaroševičius, 1048 Was- AM. L. R. K. MOTERŲ 8ĄJUN
ros, kuri parduodama visokio dirbi
Tai blogiausia, kad nega
“ĮKĄRĄ”
mo plotais, pigiai, po $0,00 akelis
Ne Dauguva tečiaus vo 36*. Ir 50a. tatolhkM visos* sptlskoss arta hington st, Norwo«d, Mass.
GOS CENTRO VALDYBA.
ir brangiau, ant lengvų išmokėjimų.
nuo
lima čia susistiprinti. Dau kiečius sulaikė, o mūsų suKiekvienas
gali
tokios žemės paP. AD. RICHTBR « CO.
Pirm. —Marijona
Juškienė, Apaštalystės Maldos 8. S. V. J. simti, ir dirbdamas mieste išmokėti^
giausia čia juodžemio. Ir sistiprinimai.
Wasktoftsa Street,
Naw Vark. N. V.
Įgydamas tokiu budu geriausią farprisieina pasitenkinti raŠVENTO ANTANO DRAUGI 129 Melrose st., Montello, Mass. Dr-stės, Dievo Apveizdos para mą. Pasiskubinkite nusipirkti žomės,
nes ji greit eina brangyn. Atvažiuo
Vice-pirm. — Pranciška Nnveliu, uždengus šiokia-topijos valdybos adresai:
kite pas mus, mes užtikriname Jus,
JOS, WAUKBGAN, ILL., VAL- tautaitė, 2006 String st., Chica
Pirm. — A. Stulginskas, 715 kad surasit farmų pagal savo norą,
kia velėna. Visa mūsų lai
DYBOS ADRESAI:
A. t A.
ir už ką busite dėkingi. KvieŽiamo
go, m.
W. 19 PI.
mė, kad medžių nestinga
visus miestų darbininkus ir biznie
Pirmininkas, Steponas Šėlio Rašt. — M. L.
Pag. — M. Ramanavičia, 547 rius apsigyventi gražiame ir svei
ANTANAS ALBREKTAS,
Gurinikaitė,
me; jei ne taip, tai visai
kame krašte,
kur yra aplink vai
W.
20 st.
tu, 1344 So. Jackaon st.
%
3347 Auburn avė., Chicago, III.
kams mokyklų, bažnyčių, geležinke
būtų striukai.
Antanas Albrektas, 43 m. amžiaus, persi
Pagelbininkas, Kazimieras Bur
Rašt. — Liud. Sabaliauskaitė, lių ir gerų žvyruotų kelių, aplinkėje
Ižd. — Antanina Nausiedienė,
Kasiniai, žinoma, ne tiek
pirklybinio
miesto
Seottville’s
ir
skyrė su šiuo pasauliu 1 d. kovo, 1916 m.,
ba, 1416 So. Park avė.
1714 S. Union avė.,
pRėtavo
miesto
Ludington, Mirb»4k
917
W.
33rd
st.,
Chicago,
III.
patogūs, kiek galėtų, jeigu
mieste Pittsburge, Pa. Velionis paėjo iš
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas, Nusipirkito musų kolonijoje farmns,’
Protokolų raštininkas, Anta
jums taip patiks ant musų formų,
čia, vietoj
balų-pelkynų,
Iždo
globėjos:
Pranciška
Ma
558
W. 14 st.,
Matiškių kaimo, Pagramončių parapijos,
nas Samoška, 1230 So. Victoria
kad apie miestą nei pamislyti ne
cijauskaitė, 4358
S. Fairfield
Ižd. — A. Grisius, 732 W. norėsite.
kalvuotas drutžemis. Mes
Turėsite ant farmos sau
St.
Raseinių pav., Kauno gub. Amerikoje iš
užtikrintą
gerą gyvenimų;
trumpu (
avė., Chicago, III.
19th st.,
Finansų
raštininkas,
Jonas
kasinius kitokius išsikastulaiku farma pati išsimok<’"'
gyveno apie 14 m. Paskutinį patarnavi
Ona Nausiedaitė,
1447 S.
met.'s
Bakšys, 1327 So. Victoria st.,
Kasos glob.: Zof. BartkcvU skolas, ir jus liksite i
me ir kitaip susitvirtintu
turtingais farmieriais. Ra vkite
uoj^
mą atliko brolis Augustinas Albrektas.
čaitė, 1828 S. Peoria st.,
Kasininkas, Antanas Bakšys 50th avė., Cicero, III.
gausite
Lietuvių
Koloaijo'
nia
^''L
me, nei šitoj pelkynėj.
Kas norėtų iš giminių ar pažįstamų dau
fsnnų katalogą ,1..* anai. 'lik idė"
Daktarė-Kvotėja:
Dr. A. S.
Al. Klimas, 558 W. 14 st..
1327 So. Victoria st.
Tiek tiktai mums link
už t e., štampų dėl pa*toi kašj
giaus sužinoti, tesikreipia:
Slakienė, 3352 S. Halsted st., Chi
KasOB globėjai:
Maršalką, — Miknius .Intu-*
Tikras adresas:
sma, kad ir vokiečiams re
cago,
III.
Leonas
S\
rikštinavičia,
1326
Aug. Albrektas,
žis, 622 W. 15 st.,
A. KIEDIS and CQj
lUb;
jų kasini.-■ n”,So, Vietor|i St.,
1 Dvas. Vnddvas: kun. F. Ke

oviesa

“TIKYBA ir DORA

KAS MUMS RAŠOMA.

Platinkite

“DARBININKĄ’

EŽYS

“Tautos Rytas”

Draugijų Reikalai

nfiiĄJILlAmbard &L. Baltimorė. Md.

Susirinkimas kas pirmą nc1326 So. mėšis, 50 W./6th st., So. Boston, dėdieuį mėnesio, Ąpveizd. Die-

-

REAL ESTATE

<01 Irs State Bank
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DRAUGAS

yra tai “neeąmoniškiausias.kinės” spaudos palaikymui. Tą Vyčiai- gerai suprato ir; naus tveriant naujas kuopas,
parėmė
žodžiais ir ™
pa arba suteiks informacijų ir
melas, nes socilaistai turi kaip Taigi kiekvienas susipratęs karštai —
™
Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
lik priešingų t ksląll’ Bet ko katalikas ir tėvynainis, maty sižadėjimais dirbti, bet prak nurodys kalbėtojus.
gai yra padčti bankoj, kuri duoda Jum pilną už
kį? Nepasako. Bet gi supra damas panašios spaudos ne tiškai tas klausimas taip ir te Pasistengkime taip pasidar
skime čia mes , “svajojamą” naudingumų ir kenksmingu bėra nejudintas.
tikrinimą.
buoti, kad ant ateinančio sei
jų “lygybę”. Pav. lai būna mų, privalo šalinties nuo pa Delko - gi taip yra? Dėlto, mo kuopų skaičius pasidvi- 39. Simonas Makauckas iš
Elizabeth, N. J., prisiųsPradėk taupyti Šiandie; reikalinga tik vie
taip: “cicilikizmas” jau įvy našių laikraščių, bet remti ka kad mes, Vyčiai, mokame per gUbintų.
damas
dešimtinę
T.
F.
ko ir “lygybė” užviešpatavo. talikiškųjų laikraštijų, iš ku daug girties, o mažai dirbti.
nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.
Daugiau
veiklumo
Vyčiai!
rios
apturės
daug
didesnę
rašo:
“
Prisideda
ir
aš
su
Argi nevertėtų kiek daugiaus
“Rojus” .ant žemės, nėra ko
J?A. Vaitekūnas,
nastės grašiu” — $10.00
ir bekalbėti. Bet gi kur toji naudų ir tikrųjų apšvietų, nes subrusti ir nors nutarimus vy
Visados daryk biznį su banka,
katalikiškoji
spauda
ištikrųjų
kinti.
“lygybė” randasi, tai tūlas
L. Vyčių Bostono 40. L. Vyčių 14 kp., Cice
KURI YRA BANKA
ro, IU........................ $10.00
‘cicilikas”, vardu lai būna yra tikroji apšvietos gaminto Vėlgi, kiekvienos L- Vyčių
<
apskr. pirm.
“Žvirblis”, prakaite dirbda ja.
Prasidėjimo
kuopos ir nario pareiga tverti
Box 214, Poųuonock, 41. Nekalto
A. Tamoliūnas. ten Vyčių kuopas, kur jų dar
mas sunkų darbų Crane’o ge
Cor.n. Dr-ja Panų ir Moterų,
ležies liejykloje, negali jokiu
nėra. Man žinoma net kelio
Chicago, III. (šv. Jurgio
būdu suprasti ir dėl ko pav.
lika vietų Mass. ir Maine val
parap.) ................... 10.00
STATE
BANK
vienas “Naujienų” vedėjas,
stijose, kur galėtų Vyčių kuo
42—46. Lietuviai Darbi
PRIE ST. ŠIMKAUS AT
styti vėsiame ofise ir rūkyda
pa gerai gyvuoti, bet dar jos
ninkai iš “The American
SKAITOS:
Prie Ashiaad Ara. Ir 41 gitrfe
mas cigarų, diktuoja laiškų
nėra, nors gretimoj kolonijoj
Brass Co.”, Waterbury,
Mano
atskaitoj,
tilpusioj
už

stenografui. “Naujienų” ve
Vyčiai puikiai laikosi, bet aConn. (Surinko p. V. J.
praeitos savaitės numeryj, pa
dėjas aiškina “Žvirbliui”,
pie savo kaimynus nenori nei
Išteklius arti $6.O0O.88«
sakyta: . rStankevičia.
Aukotojų
kad jo darbas yra visados įžinoti.
Manau, ;jog neprosali bus pa
vardus paskelbsime kita
sakinėti ir valdyti, kų galima
Po valstijas priažiora.
*New Hampshire ir Rhode sakyt ir kaip tie pinigai pasiųsti.
me
num.)
...............
$50.00
atlikti ofise , o “Žvirblio” Mėsiedas praslinko, sykiu su Island valstijose nėra nei vie Taigi:
;;
47. Jonas Gusčius, Indiana
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka į
darbas yra yra rankų darbas, juo dingo linksmybė. Visos nos kuopos.
Per Olšauko bankų ChičaHarbor,
Ind
.................
10.00
Vienok “Žvirblis” nesugebia pasilinksminimo vietos, kurio Argi tai nevertėtų pasirū goj (2 liepos ir 25 rugp.
vakarus nuo Stock Yardų.
48.
Pranas
Gusčius,
Indiana
išmanyti, kaip tai gali būti; se mūsų jaunimas leisdavo pinti draugams iš Mass. val 1915 m.)
$796.00
Harbor, Ind........... $10.00
juk ‘lygybė” yra ir dėl to tai, linksmai laikų jau uždaros. stijos sutverti ten vienintelės Per Paltanavičių, Worcester,
jo nuomoie, kad visi vyrai tu Gavėnia, tai laikas atgailai ir jaunuomenei naudingos orga Mass. (14 d. rugpiučio
49. Juozas Rodžius, Indiana rija išeitų.
Apie jų užlopymą tai nėra fe©
ri dirbti iš eilės liejykloje ir produktvviškam darbui.
1915)
111.00
Harbor,
Ind
............
$10.00
ir svajoti. Kiauro lietuvių
nizacijos skyrių.
ofise. “Naujienų” vedėjas ne
Ypatingai mes, Vyčiai, tu Jaunime, ar gi jau ne lai Per Ramanauskų Lawrenpeštukizmo ir partijinės nea
gali to užginčyti, nes “lygy rėtume per šį laikų uoliau pa
ce, Mass. (25 d. rugp. 1915)
Bet, visa ko delei, geriausia pykantos maišo ir bendrais
kas mums pasižvalgyti kas
464.00
bė” privalo būti tarpe visų ir sidarbuoti.
bene bus “klerikalus” pado tautos reikalais neužlopysi.
aplink veikiama? Jei kuris
dėl to tai imasi už darbo lie Į Bostono L. VvČių apskri
Per National Bank 4th st.,
vanoti Jurgiui Spurgiui. Jis
ikišiol mažai domos kreipė į Philadelphia, (2 d. gruo
jykloje, bet nepratęs prie jo, čio konferencijų, atsibuvusių
savo dr-jų, L. Vyčius, gal jau džio 1915 m.)
Amerikos lietuviams toks jiems kad parašys “hymną”,
50.00
nepajėgia visko atlikti ir štai sausio 16 d., 1916 m. Montel“Kova” skundžiasi, kad
dabar persitikrino ir pažino L. Per Kažemėkų, "VVaterbusvarbus ištiko momentas, kad net socijalistai pasistiebs.
apverčia katilą su Įkaitusia lo, Mass., suvažiavę nuo ke
žmonės nepasitiki “klerika
Vyčių idėjų, — tai stok į jų ry, Conn. (30.d. sausio
net Burbulas prisibijodamas
raudona geležim. Tuo tarpu liolikos kuopų delegatai, pa
lais’
‘Kova” rečiaa
eiles ir tobulinkis; kol dar lai 1916 m.)
795.00 jo ypatės izoliavimo, buvo iš
“Žvirblis” eina ofisan, užsi darė daug gerų nutarimų, iš
kas, kol jaunystės dienos skai
dūmęs Kalifornijon orenČių Socijalistai griaudingai pra vartytų “orakulus” ir sapni
dega cigarų ir užmiršta duo kurių svarbiausi bene bus šie:
neša, kad jų fondo pinigai pa ninkus — tai jai nereikėtų ir
sčiai žydi—siek prie kiltefinių
Išviso
$2,216.00 paragauti.
ti paliepimų; rezultate, liejyk 1. Prie kiekvienos L. Vyčių
siųsti Lietuvon sušelpimui, su nebūto “klerikalizmo” manija
idealų. Jau laikai mums mes
la lieka liepsnose. Dar kuopos sutverti ir L. R. K.
grįžo. Gal nabagai nemokė sirgti.
ti senas madas, nepadorius Drauge pranešu, jog aukos,
bas gauna tai, kų pagamino. Spaudos Draugijos skyrių,
surinktos per mano prakalbų iš
Socijalistams surikus, kad jo vokiško antrašo padėti, o
“ Cicilikizmo ” “ lygybės ’ ’ nuo kaipo vienintelę visiems pri pasilinksminimus, kurie nieko Ansonijos Lietuvių,
$305.22,
gero neišmokina, bet tik bran
katalikai su tautininkais pra Kaizeris kaip tik lietuviškai
pelnai užbaigti; iš liejyklos einamų apšvietos draugijų.
taipgi išsiųstos per p. Tareilų;
Paraginimas visiems neprenemoka.
gų laikų sugaišina, ir tuomi
nėra Crane’ui pelno, bet mili Rodos tas įvikdinti nėra sun
gi aukos, surinktos 20 d. vasa deda sėbrauti ir socijalizmui
šalį.
Žiū r,
.aišvė” paskaijono dolerių blėdies. Ar to ku ; reikėtų tik gerų norų. Bet pasidaro didelė skriauda. «■ rio iš Harrisonou N. J. lietuvių, su demokratiškąja lietuvių
čius “Imk
Skaityk” net
kių “lygybę” skelbia “Nau kol kas tas nutarimas ir tebė Spieskimės visi į vienų orga $73.60, atmetant $7.60 išlaidų partijos šaka prisieina riestai,
“
Lietuvai
”
Žemaitė su Bulota turbūt
jienų” vedėjai? Jeigu tokių, ra nutarimu. Gal viena, antra nizacijų, kurioje mes galėsime išsiųstos per Kažemėkų, Water- Burbulas skubiai apleido ma
pėsti
iš Lietuvos į Ameriką vo.
lonias vietas ir sugrįžo ant
'tai ištikrųjų galima tai pava kuopa tai ir įvykdė, o kitos skleisti savo idėjas ir būti bury.
•
keliauna, kad jų taip ilgai
naudingais
veikėjais.
“
draugučių
”
pakasynų.
dinti nesųmouiškiausiu absur taip ir tebelaukia.
Jeigu Tautos Fondas, Lawniekur negali sulaukti.
Vyčių kuopos, jei jaučiate rence’o Mass., lietuvių komite
du. Bet gi tas viskas “Nau Pasirodo, lyg kad Vyčiai
“Santaikos” Krambambiw
jienoms” nenaujiena skelbti priešingi apšvietai ir geriems kolonijų, kur Vyčių dar nėra, tas ir kitos lietuvių or'ganizacibembambuliui
pripažįstu pil
Katalikų ir tautininkų susi
I jos, kurios rengė man prakalbas
— stengkitės ten sutverti.
nonsensinius absurdus ir tuo raštams.
Socijalistų Sąjunga taip nas pilietystės tiesas ir, kaupe
Jei kokioje N. Anglijos ko ir kurioms aukas palikau, duotų artinimo ryšys sunkiai mez
mi mulkinti tamsius darbinin
2. Nutarta organizuoti ma lonijoje dar nėra Vyčių, o no šiokia-tokių iš mano surinktų au gamas, bet užtai galima pasi smarkiai auga, kad iš 3,000 labai išmintingą kramstį, pa
kus skaitytojus.
kų atskaitą
,visuomenei arba tikėti, kad mazgas bus neat- narių vos 2,095 beliko. Kaž vedu visų draugų socijalistų
žus vaikus į Vyčių kuopas.
Iš patyrimo yra žinoma, Kaip tai prakilnus būtų rėtumėte ten sutverti, bet ma nors ir man, būčiau begalo dė
kurios kuopos tik po vieną malonei. Jau jis kaip reikia
mezgamas.
kad betikybinė spauda nieko darbas, kad tuos priaugančius žai turite apie L. Vyčių orga kingas, nes tas mane išgelbėtų
pakramtys.
spyrį teturi.
nizacijų —-informacijų, — tai
naudingo nesuteikia darbinin vaikučius kas lavintų, mokin
nuo visokių galimų nesusiprati
kreipkitės į L. Vyčių centrų mų.
kui skaitytojui, apart panie tų, lietuviškoj dvasioj auklė
“Ateities” patarimus pa
arba pas Bostono apskričio
Po šimts plynių 1 Jei kata
kinimo ir kvailinimo už sun- tų. Kokia tai būtų visiems raštininkų, J. J. Ramanauskų, Lietuvių Draugijos ingaliotiSpragų
mūsų
gyvenime
tiek
gimdo
“Darbininko” pritina
likams ir tautininkams pasi
kini uždirbtų jo skatikų, kurį nauda, jei jie išaugtų tikrais 242 W. Broadway, So. Boston, nis,
seks “klerikalizmus” j grabų daug pasidarė, kad vargiai mai.
St.
Šimkus.
veltui užmoka tosios “cicili- lietuviais, tautos darbininkais. Mass. Jis mielu noru patarBurbulas.
ingrusti, tai visai graži isto besnras jas visas ir istorija.
a

a
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vai., ūkei 2 vai., išviso 36 valandos.

Vadai dešimtininkai išduoda savo darbo atskaitą
Žinoma, atsižiūrint į aplinkybes, ši norma gali bū-l prieš šimtininkus, šie gi pastarieji prieš kleboną arba
ti pakeista, prailginus gi kursų laiką, proporcijona- respective organizatorių. Tai atlieka pagal sutartį:
kas savaitė arba kas mėnuo. Anie (šimtininkai, or
liai valandos padaugintos.
Kursų metu dalyko išguldymas tęsiasi 15-20 mi ganizatoriai) juos pagiria arba papeikia pagal tai,
nučių, kita gi lekcijos dalis paliekama klausimams, kaip užsitarnavo; be to duoda naujus patarimus, iš
išaiškinimams, diskusijai. Apskritai visa lekcija ne- aiškina abejojimus.

r*

!

L

geografijos apskritai — 12 knyg., VI gamtos —
16 kn., VII darbo ir ūkės — 5 kn. ir VIII sveika
tos — 4 knyg. šios knygutės yra būtinu kiekvieno
ratelio dalyku.

pavydas, kalbos ir kiti negeistini apsireiškimai. Geriansiai tatai paskirti mokesnį: tas ir vadą skatins
prie uolesnio darbo ir žmonės tuomet rimčiau žiū
rės į dalyką.
Geriausia aukas rinkti kas mėnuo.
Viršminėtasai aprašymas geriau tinka tirštai ap
gyventose parapijose, kaip antai Lietuvoje ir, tikiuo
si, Amerikoje. Rečiau apgyventose parapijose pv.
Škotijoj, Danijoj ,irgi tas pats metodas tinka, tik jau
čia randasi keblumai delei atstumo, kuris trukdo swsinešimą vadų dešimtininkų
su šimtininkais ir šią
ą
abiejų su klebonu. Čia reikalingi tam tikri revizo
riai, kurie laiks nuo laiko, kas dvi savaiti ar kas mė
nuo, apvažiuoja ratelius ir apžiūri dalykų stovį. To
kiais revizoriais gal būti pats klebonas, arba šimti
ninkai, arba kiti kompeteutiški asmens. Šiose apl»
kybėse gana sunku taipgi padaryti susirinkimus.
čiau prie gerų norų daug gero galima padaryti k
šiose aplinkybėse, kaip parode p. Kviecinskio ve»-

Jeigu 'ratelio knygynas negal patenkinti skaity
tojus per ilgą laiką, tai reikalingas kitas, taip va
dinamas papildantis knygynas, kurs yra šimtininko
turi tęstis ilgiau 45 min. Po 15 gi minučių poilsio ga
Apyskaitos (kurią išduoda šimtininkai arba de globoj; iš jo naudojasi 10 ratelių. Čia randama šios
lima pradėti naują lekciją. Čia reikia koaiškiausiai šimtininkai) išdavimas gali būti atliktas žodžiu arba knygos: I tikybos ir doros skyriuj — 27 knygos, II
pabraukti, jog labai didelę mokyme rolę lošia dis- raštu. Gera yra mokinių sąsiuvinius parodyti.
apysakų ir apskritai poezijos — 111 knygų, III mok
kimijos, Taigi joms reikia ir pavesti daugiausiai lai
slo skyrius: literatūra, geografija, istorija, socijoNedėldieniais (ir kartais šventadieniais) daromi į
ko. Reikia mokinius padrąsinti ir pripratinti prie
logija — 107 knyg., IV ūkės skyrius — 63 knyg., V
to, kad ko tik nežino, tuojau klaustų. Išaiškinimas susirinkimai. Atvykstančių skaičius priguli nuo pa sveikatos — 13 kn., VI ratelių knygyno kompletas —
jų klausimų lavina juos labiau, negu ilgi išvadžioji rapijinės salės didumo ir jos intalpumo: atvyksta 62 kn.; išviso 383 knygos apie 80-100 dol. (rublių)
vien vadai - šimtininkai (iš 2,000 suaugusių parapi
mai paties mokytojaus.
,
vertės. Šis knygynas tai dar ne visa: reikalingas vi
Be to reikia atkreipti atidą į individuališkumą jom} atvyksta 20) arba . drauge ir dešimtininkai sos parapijos knygynas, kuriame turi būti: 1) ratelio
aAa savarankiškumą. Jeigu jau mažiems patinka (2004-20) arba ir atskiri asmens. • Juo daugiau at knygyno kompletas, 2) papildančio knygyno komplesavarankiškas veikimas, tai tuo labiau jis turi teisę vyksta, juo geriau. Organizatoriai paskiria kiekvie tas, 3) daugybė kitų knygų.
nam šventadieniui darbą: eilę kokių nors klausimų
apsireikšti pas suaugusius.
Knygos turi būti aptaisytos ir pagal skyrius
Persunku būtų tokius kursus surengti vienam. arba paskaitą, arba deklemacijas. Diskusijos ir čia
spintoj sudėtos. Knygininkas, išduodamas knygas,
Tam tikslui reikalinga padaryti talką, užkviečiant in lošia svarbią rolę.
pažymi laiką ir'ėmėjo pavardę tam tikrame sąsiu
Taip tai išrodo dalykas. Žinoma, trumpai ra
teligentas (mokytojus, valdininkus, kunigus) vieti
Iš augščiau rašyto paaiški, jog organizatoriaus vinyje ; sugrąžinimo knygos laiką taipgi pažymi.
nius arba iš kitur ir darbą tarp savęs pasiskirstyti. arba klebono darbu yra kursų steigimas vadų išla
šant sunku buvo aiškiai išdėstyti viskas. Tikiuosi,
3. Vedėjų darbavimasis rateliuose. Kuomet ve vinimai, vadų pranešimų išklausimas, šventadienio
5. Mokesnis. Gal kam pasirodyti, jog perdaug jog atsiras žmonės, kurie parašys apie tai plačiau
dėjai išlavinti, jie grįžta prie savo ratelių ir imasi susirinkimuose dalyvumas ir nuolatinė visos organi pinigų reikalinga knygynų intaisymui. Tečian taip ir aiškiau. Be to, jeigu kas būtų žingeidus šio Ap
darbo. Po kartą ar du į savaitę vedėjas surenka zacijos globa. Tas neapsunkina perdaug organizato blogai nėr ir štai delko. Būtinai reikia paskirti kiek
paklausti šiame dalyke, noriai suteikčiau paaiškiusvisą savo ratelį (pats dvyliktas) ir moko juos rašyti, rių. Teisybė, išpradžių reikia pasidarbuoti daugiau, vienam žmogui tam tikrą mėnesinę ar savaitinę mo
skaityti, tikybos, istorijos ir tt., pagal tai, kaip kas bet paskui dirba kiti, O patys tik prižiūri. Dalykų kesnį. Geriausiai paskirti minimumą po 10c. mėne raus pagal išgalėjimą, nes turiu progą dažnai matu
reikalauja (atsižiūrint j tai, ar kas jau moka kiek ra- stovį sužino šventadieniais nuo vadų (šimtininkų ar siui. Tiek kiekvienas gali lengvai mokėti. Vėliau, at tis su šio dalyko žinovu, p. Kviecinskiu.
šyAi ar dar visai ne). Abelnas rašymo ir skaitymo dešimtininkų).
sižiūrint į reikalus, galima tą mokesnį padidinti.
Aš neturėjau nė laiko nė progos surinkti tinka
regulas išaiškina visiems drauge; reikale gi paaiš
Praktika parodė, kad žmonės noriai pakelia mo mas lietuviškas knygutes ratelių ir pa pildantiems
4.
Knygynai.
Kiekvienam
žmogui
pridera
turėti
kina skyrium,
kesnį: jie mato organizacijos ir darbo naudą, tai iš knygynams; viršm mėtajai statistikai pasinaudojau
Apskritai, vadas parodo tik mokymosi būdą, dir mažiausiai šios knygos: 1) maldaknygė, 2) katekiz laidų nesigaili.
žiniomis gautomis nuo p. K.; tikiuosi, kad tarpu
ba - gi mokiniai patys namie. Lekciją turi užduoti mas, 3) Šventraščio Naujasis įstatymas, 4) šventoji
Įmokėti pinigai, pv. 10c., šiaip dalinama: 5c.
vadas, būtent vienam pasako, kad jis tai ir tai pa istorija, 5) tėvynės istorija, 6) trumpa geografija ir eina vado apmokėjimui už darbą, 2c. — rašomosios mokytojų arba šiaip specijalistų atsiras kas, kurs
skaitytų ir sekantį kartą atėjęs apsakytų ką skaitęs; 7) kokia nors padori apysakėlė. Šios knygos turi medžiagos supirkimui, likusieji - gi 3c. — knygynui tai geriau atliks.
kitam paliepia šį tą parašyti ir pagalios parody būti kiekvieno savastim. Teisybė, nėra būtino rei ir šiaip kapitalui. Mokėdami tokiu būdu po 10-20c.
Kun. A. Steponavičius.
ti ir t. t. Rašymo tematąs gali būti: 1) perskaityto kalo turėti visas viršminėtąsias knygas, prigulint į mėnesį, jie pilnai apmoka per kokius 10 metų visus
dalyko aprašymas, 2) aprašymas kaip dieną arba sa prie ratelio, kurs turi tam tikrą knygynėlį, apie kurį knygynus ir dar šiokį tokį kapitalą sudaro.
Tryburgas, 29 - XI -15.
tuojau
bus
kalbama.
Kiekvienas
ratelis
turi
savo
vaitę pralėido, 3) girdėtojo pamokslo turinio užraTalpiname šį straipsnį ne dėl to, kad išdėstytą
Čia turiu pažymėti, jog negalima palikti vadų,
knygyną mažiausia su 64 knygomis, kainuojančiomis
šymas, 4) gamtos aprašymas, 5) laiškai
lavinimosi ratelių systemą būtų galima praktiškan
Sekantį kartą vadas išklauso apsakymų, peržiū apie 17 dolerių (rublių). Jų skyriai: I tikyba — kaip dešimtininkų taip ir šimtininkų, neapmokamais: Amerikos lietuvių gyveniman įvesti, bet vien dėl to,
ri rašymą, pataiso ir paaiškina klaidas. Jei kuris 6 knygutės, II kalbos: rankvedžiai ir pasiskaitymui lovana i dirbti gal net ir ideališkiausiam žmogui inN e galima tą dalyką palikti kokiems nors liuo- kad jame yra ki«-k naujų dalykų. Išdėat
mokinių nesuprato lakiausia vado. Apskritai, su knygutės •— 12, III yAritrųetika
h
iouft
sau istorijos ir geogr
dešimtini ^monin vadflJ^^Mėjį^P^rdang darbe.
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sirodė .F. Burba su deklemacija. Dainavo duetų p-lės M.
Šemuliniutė ir St. Ašiniutė
“Santa Lucija”, puikiai išėlija Rakauskaitė dar jaunutė;
bet puikiai jau yra išsilavinu
aukojo, ar tai ant susirinki si. Ant galo bažnytinis cho
Tautos šventė.
mų rinkliavų darė, bet nei.vie ras sudainavo “Lietuva Tė
Vasario 23 d. čia buvo
vynė mūsų” ir programas už
na neatsisakė.
z
švenčiama Tautos Diena ir
sibaigė. Po programo.. prasi
renkamos aukos.
dėjo šokiai ir tęsės iki 11 vai.
Dirba ir atskiri asmenys. nakties. Kiek šokiai davė pel
Kaip buvo pirmiau rašyta
*‘Drauge”, kad kai-kurių ap Gražų darbų pradėjo ir va no, neteko man sužinoti, bet
linkybių delei negalima buvo ro jį toliaus p. V. Stankevi ikiu bus nemaža pelno, nes
įvykinti šv. Kazimiero dieno čius, kuris dirbtuvėje suranda žmonių buvo pilnutė svetainė.
je Tautos Dieną, tai ji įvyko dešimts asmenų, kurie deda Abelnai imant, vakaras nusi
po $1.00 ir sudaro dešimtinę. sekė.
pirmiaus, vasario 23 d.
Aukojama
Tautos Dienos var
Tautos Fondo vietinis sky
Garbė Tautos Fondo Komirius, kuris susideda iš atsto du.
;etui, garbė visiems waukegavų nuo visų vietinių JcatalikišDidelis Metinis Koncertas. niečiams, už duosnų sušelpikų draugijų, surengė vakarų
mą savo brolių Lietuvoje.
su įvairiu programų. Vakare Vasario 27 d., šv. Jupzapo
Waukegano Mažiukas.
su prakalba dalyvavo Hart parapijinėje svetainėje buvo
fordo klebonas, kun. ,J. Ambo vakaras. Koncertų parengė
tas, kuris savo prakalboje Ska šv. Juozapo vietinis choras,
tino visus- aukoti nuo karės vadovaujant p. J. V. Kovui. Jau išėjo pirmas'Humeris
nukentėjusiems lietuviams, a- Chore dalyvavo apie šimtų as
pibrieždamas jų vargus ir a- menų. Koncertas buvo pa
“Muzikos”
.Aaras. Kitas vakaro progra rengtas šv. Juozapo mokyklos
mo dalis papuošė vietinis var naudai, užtai ir žmonių buvo
Turinys:
daug.
Programas
buvo
gonininkas, J. V. Kovas, su šv.
Nuo redakcijos.
'Juozapo Choru; gražiai sudai- labai platus ir įvairus; susi Šis-tas apie dailę.
dėjo net iš 30 įvairių dainelių,
'nuota keletas dainelių.
kurias išpildė solistai ir so Mūsų chorai.
Už vis gilinusį įspūdį pada
listės. Daug dainų pridėjo at Daina ir gyvenimas.
rė “Tėvynės Ašaros”. Loši
kartoti po kelis kartus. Negė Muzikos teorija su pavyz
mas puikiai išėjo, nes ir scena
da šv. Juozapo Chorui bent džiais.
-buvo tinkamai prirengta.
kur pasirodyti. Reikia paste Apie chorų vedimų.
Užsibaigus programui, pra bėti, kad šį kartų mišrus cho
Prie mūsų bažnytinio giesidėjo aukų rinkimas; kiek au ras ir atskiri dainininkai su
tų surinkta dar nežinia, nes dainavo gana sunkias dainas ' dojimo.
Gaidų Turinys:
Tautos F. komisija tebedir įvairių kompozirtorių, kaip va,
ba, išsijuosus renka aukas. Be- A. Aleksandravičiaus, St. Šim Mes paadinuosim (mišriam
abejonės, kad tas vakaras ir kaus, Diržio, Niemano, Nauja chorui).
dar šiomis dienomis renkamos lio ir kitų. Koncertas traukė Beauštanti aušrelė.
aukos, sudarys nemažų pini si netoli trijų valandų.
Oi močiut, motinėle (due
gų sumų. Taip-pat T. F. ko Koncertų daug paįvairino
tas).
misija siuntė savo atstovus į nauja žaisle “Staklelės” pa
Vai broli, broli (vyrų cho
draugijų susirinkimus ir pra- ties vargonininko, p. J. V. Ko
į rui)A
,
Rė airkų; kaip girdėti, kai-ku- vo, parengta.
Pulkim aut kelių, Dievas
rios draugijos nemažai aukoir dar darė savo susiyin- Pirmutiniai Vyčių žingsniai.
mūsų apginėjas.
Mnnųose rinkliavas. T. F. ko- Reikia pastebėti, kad “Sta Pirmoji nelaimė (pijamu
galutinai išduos atskai- kleles” žaidė, šoko, ir daina
Tuomet jau pabaigs savo vo jaunosios"” Vytės. Netikė solo).
c. me
čfMbą.
tai tik vienos vytės pateko į Atskiras numeris
tų grupę. Na ir užžavėjo žiū tams $3.00.
Blaivininkai sukruto.
“MTTZnCA”
rėtojus savo gražiais balsais
Vasario 27 d., buvo Pilnųjų ir maršavhnais po scenų t
P. O. Box
iMaivininkų kuopos susirinki- Valio, Wate rburio naujosios
Brooklyn, N. T.
jįįjts, kuriame nuo karės nu Y)!ės! Reikia dar pastebėti,
ritėjusiems apščiai aukų su- kad dabar šv. Juozapo choras
»ų riktą. Per šį susirinkimųuj. susideda iš prakilniausių as
K, Kovas paskatino moteris- menų, gabiausių Waterbūrio
Cilaivininkes pradėti Lietuvos scenos papuošalų ir geriausių
pavargėliams ir rinkti aukas veikėjų. Čia priguli veik vi
vmo savo burdingierių “pė- si “Aidiečiaį”, -didžiuma šv.
«uo
ig dienose; kelios jau pasiža- Juozapo Darbininkų Sųjungos
įo tų darbų vesti. Toliaus kuopos narių, moksleiviai ir
J. Kovas ir poni Zailskie- kone visi Vyčiai.
Šalavijas.
mė skatino visas moteris ir
mnerginas blaivininkes ,kad jos
rigulėtų prie Moterų Sųjunos. Daug prisirašė prie M.
VVAUKEGAN, ILL.
Gaunamas
ųjungos kuopos.

Waterburio Naujienos.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie
tuvoj bei Amerikoj

ti
Kurs

Išeivių Draugą”

Suvalkų

I

ŽemĮajjįs

i

Blaivininkų draugija nutajrė, kad per kiekvienų susirinIBiną daryti rinkliavų nuo ka
rėš nukentėjusiems. Reikia
ri pažinti blaivininams didelį
arbštumų; jie čia sutvėrė
Vyčių kuopų ir Moterų Sųjun
gėm kuopų. Taip-pat didesnė
blaivininkų pusė ir draugijų
atstovai paskirti Tautos Fonflo skyriaus komisijom

Tautos Fondo Skyriaus
prakalbos.

"DRAUCO" KHY6YHE

Kovo 5 d., š. m., Tautos F.
Komitetas parengė prakalbas
Kaina su prisiuntimu
bei apvaikščiojimų, Lietuvių
Dienoje, t. y. šv. Kazimiero
paminėjimui. Kadangi mūsų
miestelio visi lietuviai buvo
priversti subatoj, 4 d. kovo,
dirbti, tai apvaikščiojimų išI MOS
rilmę perkėlė į nedėlią. Kal
bėtojai buvo p. A. J. Sutkus
ir p. P. Cibulskis iš Chicagos.
“Rūtos” draugija.
Vakaras labai margas, nes bu
Kiekvienas gaus
“Rūtos” draugija padarė vo dainų, deklemacijų, solo ir
ųyrakilnų darbų. Atsilankius monologų. Vakarą atidarė T.
U I K I Ų
ant jų susirinkimo p. Kovui ir Fondo skyriaus pirmininkas
DOVANŲ)
paskatinus dirbti vienybėje,
K. Burba ir pakvietė šv.
tluo karės nukentėjusiems pa Baltramiejaus bažnytinį cho
kas per mane užsisakys sau
skyrė $15.00, ir išrinko dvi at rą. Minėtas choras sudaina
lietuvišką LaikraštĮ.
Dovanų Ir laikraščių surafiua išsbfstovi į vietos Tautos Fondo vo “Lietuva, Tėvynė mūsų”.
•iu kiekvienam, kuris prisius savo
ekyrių.
Labai puikiai išėjo. Po cho adresu ir už 2c markę.
ro pasirodė ant estrados p-lė
MAT. MILUKAS
S.
Ašmiukė.
Jai užbaigus,
41(1 Ilooper 9t., Brooklyn, N. Y.
šv. Onos draugija.
U ■■■■■■■■■■■■■■
Šioje draugijoje veik visos kalbėjo p. A. J. Sutkus, apie
Europos dabartinę karę, ir ra
l^fnųginri: merginos ir moTll ‘00V0IH3
gino
aukoti dėl karės nukentė
wrys Msispietusios; jos jau
uams
ansTra os zszs
jusiems lietuviams, po kalbai
flaug yra pasidarbavusios ka
„v a n i a i
fhbkiJkpje tautiškoje dirvoje. rinko aukas. Aukų surinko
Utnnponsajpa
,u«nVp»in®J’'<l l®f
*ta[Xp?n eu»n«8 -poinnu Stoįa
Ir dabar, kaip girdėti, nuo ka apie 80 dol.
Toliau sekė
programas.
oouj jjjj ftiaui iend zq
tėB nukentėjusiems paskyrė
P-ni M. Šarnauskienė dainavo
oo-z$ ąp ftiaui 9sįa zfl
#2000.
solo — “Ar skauda man šir
oj}ę«jnjuq -onnasvd obja
dį”, — p-lė Ona Burbiutė de jj soiĮpsaiv VOAnjan ęj ftpu?
ft|?pie8ni? |«|8n«|2nnp apusponp
Vyrų draugijos.
klemavo “Yra šalis”, p-lė P.
-«<! 'ipn-nn®! oisųora ji sojiniu
-•ui ‘"onniiod
„vAntarL,
Atsilankius Tautos F. sky Jasinskaitė deklemavo “Ten,
■sn)»m stn-pj aliuto ‘bj«irxi®awI
* rtaus nariams ant draugijų toli, už Jūrių”. Antras kalbė ns SngtUųjTll flJtlBĮSTUl c SĮiopia
susirinkimų ir paskatinus rink tojas, p. P. Cibulskis trumpai
ti nuo karės nukentėjusiems perbėgo Lietuvos istoriją ir
raiunja ar prisiminė dabartinį lietuvių
lALIVHS JLIXNIO3WVd

s

$1.00

«VAruan»

Mūšy KNYGĮJ PASIŪLOME SKAITYTI
s

IR PLATINTI ŠIAS.

1915 metais eis kas savaitę padidintas
ir padailintas, talpins:

1. Vėliausias fantas iš kąrės.

2. “Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto
perėjūnas” (trankimasia po Vokietijų, Luzemburgų
ir Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintų “K Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.
4. “Škotijos Lietuviai”TI Lanarkshire, III Linlithgowahire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.
5. “Lietuviai Anglijoj”.
6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietų.
8. Dainas, pavekslėlius, sfratpswėws.
Tariant trumpiams, pasistengs tapti vien i
įvai
riausių ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

1

Rev. Jos. Norbut

Mossend,

Scotiand.

Lanarkshire,

Jei Trokšti Apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvi
savaitinį iliustruotų jaunimo laikraštį

“VYTĮ"
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis Ame
rikoje.
“VYTYJE” telpa geriausi rafitai mflsų jaunę rašytojų, literatų
ir studentų.
“VYTYJE” rasi šiaušių B Amerikos bei Lietuvos jąunuomenės
gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
“VYTĮ” leidžią Lietuvos Vyžių organizacija.
Metams “Vytis” kainoj* S1-5O, pusmečiui 75c. L. Vyžių
org&niztgijos nariams “Vytis** siunčiamas už mėnesines
mokestis.
Prisiųsk savo aatoafių if už Eę, krasos ženklelį, o vienų
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui. Visais reikalais
kreipkitės šiuo sakmė*)

“VYTIS”
731 W. 18th Street

Chicago, III.

4t

175,

VISIEMS LIETUVIAMS Iš DAUGELIO

14 Antanukas. Viena dailiausiųjų Boleslavo
Prūso apysakų. a • e a • e ar« ems* •s.sFrsessv .15
38 Braižinėliai, talpinanti labai indomias apy
,» 43
sakaites ....
\ intalpa interesuojanti, ..................... ..
.T8
62 Fabiolė. Arba Bažnyčia kr ikombuose, .... 1.00
68 Gyvenimas Ge. raitės .. ............................... JJO
69 Gyvenimo Pamatai .. .............................. ..
.TO
82 Huckleberry Finnas ...............
................. * .96
65 Šatrijos Raganos apysakėlės .... ..................... 25
128 Klaida. Originališka apysaka iŠ lietuvių gy
venimo, ............................... .

147 Lietuvaitė. Parašė J. Kvietkovskis.................... <60
159 Maldos Galybė.
eųH
V •*» i
163 Matulė Paviliojo.
. • •a • v *j
••
174 Ponas Tvardauskas.........................
.....
.40
197 Oliveris Twistas.................
............ .
$100
201 Pajauta, Lizdeikos duktė; arba Lietvva XIV
amžyje....................... ............. ............................. $1.00
Ta pati audimo apdaruose ...... ........ $1.36
201 Pasaka apie kantrią Aleną, .....:..........
.30
238 Puščios^Dvašia...................... .....
<00
355 Degtinė. Vienaveiksmis scenos veizdelis ... -TO
356 Deklematorius. Deklamavimui eilių ir mono
logų rinkinys..................... .. ........... ............ .50
358 Draugas. Vieno veiksmo drama........................... 10
369 Geriaus vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte ................................................................. 15
394 Kas Bailys? Labai juokingas
ir tinkantis
scenai vaizdelis........................
.. ,16
398 Katriutė. Triveiksmis dramospaveikslėlis
.10
401 Karės Metu. Vaizdelis3-juose aktuose,............... 16
414 Linksmos dienos: Dviejų veiksmų vaizdelis .10
502 Valkata. 4 veiksmų drama................ <86
509 Vienuolio disputą su rabinų. Vieno veikano
komedija ............................
.T#
525 Dainos kun. Vienožinskis .. . ................. ... .TO
522 Aureolė........... ......................... ..................... . YO
544Eilės Pranciškaus Vaičaičio .... .... ......
18
566 Meilė, Poema. .... ....
.TB
635 Dangus. •••• .... ...... ..... ....% *
641 Gamtos istorija Pagal P. Bert. Yfertė Dr, At
Bacevičia. .... ...... ........
•**
AM
708 Ethnologija, arba istorija apie AmUs hsalSSS Mt
708 Istorija abelnsL ....
*...>*>«•>. MA
710 Istorija Suvienytų Valstijų. • • r* s e jų
. 785 Lietuvos Istorijų.

Skaitykite “ŽVIRBLĮ n
ftk fistaeraitėa, skaitykite ir pla-

Visi lietuviai.

prekinoja

Mukite “ žvirblį*’*

vienas doksrfaf

negu už dešimti

“Žvirblis’* sa

dolerių.

bus

9X1
911
947

lankys “Žvirblis”, va- kaina pavienių N.N.

dinsis šviesus ir

10 sentų.

nuo kožno dolerio

Reikalingi

917

Užmiršife viį savo rankas

“Žvirblį”. Visi tos

SI*
tll
S37
*41
911

ISO

vargus ir

>

»•!»»• Ai > <

fc V ■

759 Rašto Istorija. > • e • • • •
710 Ar Kristus turtų* brolių Ar sesssų*
S0* Evoliueija ne BeveUneija.
..^ ™

juokingomis nau-

jienomis aplankys

. ........... $1.00

....

950

•
AS

Kokia Autonomija Liekavai
Lietuvių Taatoa Meaurjjales.

Patrimpo laiškai. ........ .« «« »

i

Tiesoa Žodis Boeijaliftsasa.
Ji
Sveikata, arba trampaa kelias j sveikatų M Mi
Užkrečiamųjų
Ligų Osipletejima BaArf ir
Kova Aa ^ais. «■».. ..
«•».««
Mi
Katekionas apie Alkelį.
...JI
Pilnosios Blaivybės Keteki—es. ,.
JB
Bailinas..............................................
Mandagus Vaikelis. AnJaas apattjim* gaaužaų J
Apaitalyitės Maldei Btatate*. .. .......... .*

J

9M Apsvarstyk I • eee-eoeeao
<•
• •"» evaib e e • < e
iO
987 Gyvenimas Šventųjų, Visų metų ........ .. x M*
918 Gyvenimas Šventųjų, Bknros apdaruose
ML.M
1016 Lourdee'e Iveažiaasios Paa. Marijos mėaao
S*
1050 Reikalingiausios gieosaės, bafaylioje jiedaama

gaus po 25 centus; o ka

suras daug metinių prenumera-

torių, tai nuo kožno 100 metinių prenumeratorių gaus po

5 dol

dovanų (pinigais). Parašykit savo aiškius adresus.
“Žvirblio” Kaina Anglipjoj 5 šilingai.

Mano adresas:

“ŽVIRBLIS”
Box 576

-

-

-

Forest City, Pa.

-

.U
-J
J8
JI

Vienuolinė Luomą.............................................
Krikžčionižko Moksle Katekizmas, ................
Krikžčionižko Moksle Katekizmas, lalis ZL
Angliškos kalbos vadovėlis, tiem* kurie nori
laiku pramokti angliškai.......................... ........... TO
1108 Kaip rąžyti laiškus, lietuvių ir anglų kalbose .18
1123 Rankvedis angližko* kalbas. Praktiškas ba
das išsimokinimui angliškos kalbos pačiam
per save he pagelbės mokjtojaus.................... l.TO
8u audimo apdarais
.................................... 1.10
1131 Žodynas lietuviškai angliškos ir angliškai-lietuviiko* kalbos. Sutaisė A. Lalis............... ... 9.90
1132 Žodynėli* lietuviškai angliškai ir angliškai'liej
tuviškos kalbos.................. ........................................ 50
Ta* pats gražiais skuriniais apdarais............... T5
1133 A. — B. —C. Rašymo ir skaitymo Pradžlamoklis............... ...............................................
1134 Skaitymo Pradžiamokslis
.............................. 95.
1138 Geografijos vadovėlis, ..................................... .. .75
1187 Blogi Kūdikių Papročiai, su paveikslais.......... JO
1214 Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. II.
Gustaitis .... ....................................................
1215 Lietuvių Katalikų Metraštis, 449 pusi ... 7.. .TO
Mo. K17 Visuomet lu Dievų. Maldaknygė lietų
viams katalikams visokio
amžiaus. 259
puslapių, mažo formato, juodais viršeliais
su auksuotu kryželių ant viršaus, labai dai
li knygelė. Kalba gryna. Kaina tiktai .... |9
Mo. DM. Mažas Maųjas Aukso Altoriai. Dailiai*
viršeliais, M2 pusi. Kaina tiktai .......... ..
9*

1095
1099
1100
1103

;. .J

Ji

MUZIKOS MYLĖTOJŲ
ATIDAI.

Naujas Veikalas, Surengtas
Vienam Balsui ir Piano

MEILĖ

Ms. K416. Balsas Balandėlės arba Mažas Balt-

Jau išėjo iš spaudos. Muzika
A. Aleksandravičiaus, žodžiai
L. tilelio. Kaina 40c. Gauna
ma “Draugo” Knygyne.
Pinigai galima
Ženkleliais.

titfll

siųsti

krasos

iaėlis. Be “Officium”, su dadėjimu litani
jų, maldų ir giesmių prie Panelės flv. Juo
dais dailiais apdarais. 576 pusi. Kaina tiktai <1.9©
Aapart tų “Drauge” Knygyne randasi daugeli* kl-

tokių knygų. Katalogas siunčiamas ant pareikalavimo.

Adr -nokite:
DRAUGAS PUB. 00., 1800 W. 46

t., OHIOAOO. ILL.

g

Kovo (Mareli) 9, 1916, K. 10.

DRAUGAS

v
Amerikos Žinios

MMMĮHaaBrffiTi Y'Viai—

TAUTOS FONDO REIKALAI.

BELOIT, WIS.
perduota įnešimų komisijon, o
senatorius Hischcock užreiškė, Dr-ja šv. Antano, Beloit, Wis.
iš kasos aukojo .
$50.00
Philadelphijos siuvėjų strei kad pasistengs jį kuogreičiau- Buvo parengtas šokis Dr-jos
kas tebesitęsia. Prie strei sia prie svarstymo privesti. šv Antano naiįdai Tautos F.
kuojančių kriaučių prisidėjo
Nuo šokių liko
$19.71
Beloit Jaunuomenė rengė šo
dar keli tūkstančiai kitų dirb
tuvių darbininkų. Spėjama, SENATAS PALAIKĖ PREZI kį taipgi tam tikslui, liko $7.05
DENTO PUSĘ.
kad siuvėjų 'streikas išeis la
bai milžiniškas ir visus tos sri Senatorius Gore buvo įnešęs
Labu ..,, $76.75
ties darbininkus suves j krū Senatui apsvarstyti bilių. per- Draugija šv. Antano išrinko
vų.
sergėjantį amerikiečius nuo du komitetu,' pereit per Beloit
keliavimo ant apginkluotų lietuvius — Mikolas Steponavi
prekinių laivų. Tali labai bu čius ir Jonas Rimkus. ..
NORI SUŠAUKTI VISO PA vo priešingas prezidentas AYil- Aukotojų vardai:
Jurgis Nakrašis
$10.00
SAULIO DARBININKŲ
1 senas ir visi su nekantrumu Boleslavas Budris
-5.00
KONGRESĄ.
b;rikė* kaip tų Liliu priims se Antanas Vitkūs
3.00
Amerikos Federacijos Dar natas. Senatui tų bilių priė Juozapas Kazlauskas
2.00
mus,
būtų
išreikšta
prezidento
Boleslavas
Liubkevičius
1.50
bo organizacijos . Pildomasis
1.25
Komitetas nusprendė, karei Wiksoio užrubežine: politikai Juozapas Petrauskas
Po
$1.00:
P
tras
Padvilikis,
neužsitikėjimas,
bet
to
neatsiužsibaigiant, sušaukti viso pa
saulio darbininkų kongresų, ko. 68 balsai prieš-14 bilius P. Žiauberis, R. Banis, A. Bal
trušaitis. D. Totulas, J. Padvili
kurio tikslu bus suvienyti vi buvo atmestas ir tokiu būdu kis, B. Pankauskis. J. •Remkus,
so pasaulio darbininkiškas or dar sykį amerikiečiai parodė, M. Steponavičius,
J. Skipitas,
ganizacijas ir iššaukti darbi kad jie pilnai pritaria prezi M. Baltrušaitis, A. Urbelienė, A.
ninkuose pa sirį žinią ginti liuo- dento AVilsono vedamai politi Balsis, J. Miliauskas, J. Skaudsybę ir teisybę.
vila, J. Tgnašius, K. Jesiulis, J.
kai.
Labanauskas, L. Banionis.
Taip-pat tame kongrese bus
Po 50c.: V. Stankevičius D.
plačiai kalbama apie žydų su Be to buvo išnešta rezoliuci
Ivanow,
J. Povilionis, K. Digris,
ja,
kurioje
išreikšta
Senate
lyginimų teisėse tose šalyse,
A.
Izdanavieius,
J. Skupas, Tg.
kur jie dabartiniu laiku tų pasitikėjimas prezidentu Wilšonu.
. ’ Staponavičius, J. Markaitienė,
teisių neturi.

PHILADELPHIJOS SIUVĖJŲ
STREIKAS AUGA.

Andrulis, J, Žemaitis, F. Žemai
tis.
13.35
Smulkių aukų

Viso .... $139. 35
Aukos priėmiau. Vardan Tau
tos Fondo ištariu Draugystei šv.
Antano ir visiems
aukotojams
širdingą ačiū už duosnumą Tė
vynės nukentėjusiems nuo karės.
A. A. Slalris,

-

T. F. Rašt.

NAUJAS AMBASADORIUS
DEL CHILE.

Suv. Valstijų Senato Karės
Prezidentas Wilsonas savo
Komisija savo išdirbtame pro
jekte -pripažįsta reikalingu ambasadorium Chile republiSuv. Valstijų armijų padidinti koj paskyrė p-nų J. H. Sliea iš
Leymont, Ind.
iki 175,000 kareiviu.

Trečioji Nauja Laida

KATEKIZMO

2,000,000 DOLERIU
LENKIJAI.

’

SUV. VALSTIJŲ TARPININKYSTĖ SUSTABDO ARMĖNŲ
VIJIMĄ Iš TURKIJOS.

Suv. Valstijų valstijų amba
Amerikos lenkai visokiais
būdais stengiasi pritraukti sadorius prie Turkijos, pra
iš
Konstantinopolio
Suv. Valstijų valdžių prie neša
Lenkijos karės pavargėlių gel VVasbingtonan, kad Turkijos
bėjimo.
Keletas žymesnių valdžia noriai prisilenkia prie
lenkų veikėjų pastangomis, se Suv. Valstijų pageidavimo,
natorius Hitcbock, užrubežinių kad turkai daugiaus armėnų
senato reikalų komisijos na nepersekiotų ir paliktų juos
rys, inešė senątnn bilių, rei
ramybėje. Turkai būk pasi
kalaujantį, kad iš valstybinės
kasos būtų paskirta 2,000,000 žadėję armėnų nebevyti nuo
dolei’ių nuo bado mirštantiems f*AVO teritorijų, o išvytiems
Lenkijos gyventojams. Bilius'paveliję sugrįžti.

—,— 15 c. viena

--------

pirkėjai.
Chicago, tU.

I lt

r
Jau išėjo iš spaudos

Trumpa Lieluny
Kalbus Gramatika
Suta isyta

Mokytojaus Juozo Damijonaičio
Vienatinis savos rūšies lietuvių kal
bai pramokti vadovėlis. Vartojamas dau
gumoj lietuvių kalbos mokyklų
Kaina 35 c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais, jei perkasi viena. Sumoje
daugiaus dolerio iš perkant nionev orderį.
♦
\
Gaunamh
U DRAUGO” KNYGYNE.

Atlieka visokius spaudos

CHICAGOJE.

Šv. Kazimiero Kapinių valdybą nutarė apvaik
ščioti Kapinių Šventę gegužio 30

d.

(Decoration Day).

Ant Šv. Kazimiero Kapinių su pamaldomis taip, kaip

ir pereitą metą:

jBarbuš

draugijos nerengti toj dienoj, jokių balių.

Konstitucijas, Tikietus, Uikvietimus Plakatus
ir kitokius spaudos darbus.
Darbą atlieka dailiai, greitai, gerai ir
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ
At

Draugas Publishing to.
180fl(W. 46th Stmet

ŠV. KAZIMlffiMUflET. KAPINIU- V.

Tel. Drover 5326

Tai. Yards ĮSU

LIETUVIŠKA BANKA

Dr.

Reikalingas vargoninin
kas suprantantis
gerai
bažnytinę muziką ir mo
kantis vesti beną. Mokes
tis už beno vedimą extra.
Užtikrinta $60
mėnesiui.

CHICA6B, ILL.

J. Kulis

Liftais Gydytoja* ir Chirurgas

TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

3299 S. Halsted St.

Joseph J. Elias, Savininkas.
46OO--4C02 S. Wood St. ChtcaCo, III

Clikage.

Gydo visokias liftas moterų, vaikų iv 1
vyrų. Specialilkai šydo limpančias, užslssnčjusias ir paslaptingas vyrų Ūsas.

Priimame pinleu* t Banks uHMyjimni nao
vieno dolerio ir daugriaus ir mokame trečia
rooents įstumia ant metų. Šiltučiame pinigus
visas dalie svieto pistai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame žifkortes ant visų
linijų t krajų Irti krajaus. talpai tikietus ant
seležiukelių po visa Ameriką ir Europa.
Musų Banka iždirfaa visokius raitus ir do
kumentus visose kalbose Ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatilkai ir per laitkus. Tik kreipkltče
viitminčtu antrašu.

r

Dr. A. J. TANANEVICZE
6VDYT&MS III CHIRURGAS
OfisaaHr kynsIim rista: Oflt.
3249 SO. M0R8AN ST.

PearI Queen

ari F.

.

Kare Aptiltas

1913 S0. KALSTEI ».

Valandos: 8 iki lOryto
1 iki 8 popiet
/> iki 9 vakare
i Tel. Drover 7800

Valandos: 10 iki 12d?

3 iki 6 po pįet
ir vaitais.
Tųl. Canal 1576.

Koncertinos
Phone Yards 277

DR. J. JONIKAITIS
Cjttu lynį, Matarlą Ir Vaiką Ligas.

3337 So. Morgan, st.,

CHICAGO, ILL.

T elephone Maiu SS

JOSEPH MOLITOR
ARKITEKTAb

Georgl & Vitak Music Gc.

Kooms 100S-10M
167 W. Washington St. Chicago
Katalikiškos Bažnyčios mano specisliAkumas. Ai stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčių Chicagoje.

4663 Gross avė.,

CHICAGO, ILL.

Sąmoninga gaspadinc
visada turi savo namuose buteliuką

Tol. Yards 1138

- D-ro Ricbter'lo

Lietuviškas Graburius

PAIN-EIPEL1ER

Seniausias, pigiaaasias grabelius
ir tirinetojas dėl pa varge lnį-naž
aičiu.

Neabejojantis būdas įtrinimui nuo
skaudėjimo Reumatizmo, persišaldimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke
“ĮKĄRĄ”

P. A. MAŽEIKA
3315 Auburn are., Chicago

25o. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba
•
stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

New York, N.

U
GRĮŽK ATGAL
ANT UKfižf.
Apsistok
prie Rock Išlauk
gelžkelio linijų. Didelės progos
Arkansas, Louisiąna, Oklaboms,
Texas, New Mexičo, Colorado ir
Missonri. Išimtinai ' geros žemės
maža kaina. Mūsų Immigraoijos Biuras gali suteikti juiop
vispuses, pasitikėtinaR informacįį.
jas territorijoj, kurių mes pasiū
lome. Rašyk jūsų pačių kalb^
pas L. M. Allen, Passenger Tržffic Manager, Rock Island T,/nes, Room 718 La Šalie StatioĄ
Chicago, 111.
(2).^

REIKALAUJAME AGENTŲ.
ŪSŲ metodą išmokinsime jus anPo visus miestus ir apygardas,
glų kalbą labai trumpame laik.
lietuviais apąyyentas.^. Turėdami
Justi name arba kliasose dienomis
bei vąkarais.lahk MfitkiaiiK)- Dsniiat,
kiek liuoso laikoj nuo savo^ kas
serican School of Languages
dieninių darbų, galėttiihet ir dėl
731W. latuit. 174* W. 4710 tt.
mūsų agentauti,
surasti farmų
CHICAGO, ILL.
pirkėjų, Uždirbsite gerą Cominįssion ir padarysite didį gerą bro
PARSIDUODA
liams lieuyiams padėdami ant ge
Grosernė ir Cigarų storas, la
rų farmų apsigyventi,
aplink bai žema kaina, iš priežasties sa
miestą Seottville, Mich., Didžiau vininkas negalėja valdyti dviejų
sioj Lietuvių Farmierių Koloni- vietų. Atsišaukite:
koj Amerikoje, kur yra, 360 lie
Po No .1405 W. 47th St.
tuvių farmėrių, kurie turi savo
• i
Draugystės ir kur tuoj rengies
išleisti Lietuviams Ūkininkystės
Laikraštį, turi iš valdžios išsirū
SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
pinę Ūkiningystės exspertą-patarėją, kuris turi duoti veltuj pa
BANKING ASSOCIATION
mokinimus geresniam ūkininka
IKU1UTA 1M7 M
vimui. Kurie norėte agentauti
PIKTVAKAWIIII»
KAKIFAS
LA »/U.LB IK ADAMS «T.
prie mūsų ir pasidarbuoti dėl lie
TAUPYMO DBPARTAMKNTAS
tuvių gerovės ir žygiu dėl savo
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
pelno, kreipkities į lietuvių ko
giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pridelonizatorius ant gerų ūkių.
dam kas pusė metų.
Adresuokite:
Atdaras Inbatoc Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

A

THE HIBERNIAN

A. KIEDIS, & C0.,
Peoples State Bank Building,
SCOTTVILLE, MICH.

KKAL BOTATK DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertea ant komisijos; iškolektuoja
randas ir prižiūri propertea; parduoda geros vertės mergišius;
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properSių).

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau darbo pas gerų ūki
ninku (farmerį).
Esu jaunas
vaikinas ir ant visako atsakan
tis. Gal kas iš gerbiamų farmerių norite sumainyti farmų ant
prapertės. Mes turime
puikų
naujų vienų labų mūrinį namų
kartu su Storu ir
gyvenimui
kambariais
labai geroj vietoj,
lietuvių apgyventoj.
Priežastis
mainymo; sūnus nenor gyventi
mieste, nori būtinai eit ant far
mų gyvent. Mano adresas:
S. KazlAuski,
Boi 145, WESTVJLLE, ILL
6-8)

Vyriškų Drabužių Išpardavimą
Mes gvaran tuoj ame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vsrtoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir angščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už puse ksiros $4.
$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI

S. Gordon
1415 So. Halsted St.

Paieškau Onos Karaliūtės, kai
mo Vedegiškių, Ilguvos par. 2
metai, kaip iš Lietuvos. Meldžia
jos arba pažįstamų suteikt man
antrašą.

Broniui Diibanis,
390 New Grove st,
Wilkes Barre, Pa.

Parsiduoda saliunas, lietuviais
apgyventojo vietoje. Biznis iš
dirbtas ir “laisnis“ užmokėta
iki gegužio 1 d., š. m.

AasiiMkiU:

Chicago, III.

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

ra:

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

I M»llUiwTBY» i
rn.iiOT—.y.

Su vlMlo reikalais kreipkitės seltMičiu adresu:

suomenė kviečiama dalyvauti tame apvaikščiojime ir

CORNER 18th STREET

sų geriausių muzikantų Suvienytos
Valstijose.
,
Prašyk mūsų katalogo, jis yra veltui

REIKALAVIMAI.

O

Ras. 3255 So. Halsted St.

——a

KAIPfTAI:

Visos Katalikiškos Draugijos ir Katalikiška vi

LIETUVIS GYDYTOJAS

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

■£''

REV. M. KRUŠAS
717 W. 18 st.,

1749 So. Halsted CHICA60, ILL.

74-80 Wasbinffton Street,

Mokykloms ir Perknpčiams 45 nuošimtis nusileidžia

Siuntimą apsimoka

ADVOKATAS

J. TUMASONIS,
3427 Auburn avė., Chicago, IU.
Pas jį galima
gauti
ir
76 — 102 raktų oktavos ir trigubi
METKAŠTĮ.
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi
“DRAUGO” Administracija.

(4-9)

SPAUSTUVĖ
GERBIAMŲ KATALIŠKŲ DRAUGIJŲ

šiuomi pranešame, kad mūsų i
agentas Jurgis Tumasonis
yra
ingaliotas
užrašyti mūsų laik
raštį “DRAUGĄ”, taipgi pardavinėti mūsų išleistas knygas.
Jis taip-gi užrašo ir kitus ka
talikiškas
laikraščius, k. a.:
“Darbininką”,
“Vytį”, “Pa
žangą”, “žvirblį” ir kitus. Tai
gi norėdami užsirašyti kurį iš
viršminėtų
laikraščių, kreipki
tės šiuo antrašų:

Kun. M. Krušas

“Draugo”
ATIDAI

PRANEŠIMAS,

312 S. Poplar St.,
Mt. Carmel, Pa.

t• r

Dievo Apveizdos Par. klebonas

DR. A. YUSKA

Apie išlygas sužinoti pas

Sutaisyta pagal
KUN. R. A. McEACHEN’Ą

AMERIKOS MAJORAI SUTVĖ

Generolas Diaz su savo ka
RĖ NAUJA DRAUGIJA.
riuomene skubiai marguoją St. Louis, Mo. šiomis dienoprie miesto Meksikos iš rylų
mis atsibuvo Amerikos miestų
pusės. Jau beveik visas ‘
terocęąnic” geležinkelis ran majorų .susivažiavimas, kuriadami
kariuomenės ran ųie dalyvavo. suvifĮ. 80 deleg^kose. ;Generalo Carfamtfs Ra *tų. Susivažiavime*' daitgiausib
r i uo merk* s ^mažesnieji pulkrtr buvo kalbėta apie šio krašto
prisideda prie naujos revoliu geresnį apginklavimų ir prisi
cijos judėjimo. Galima tikė rengimų prie karės. New Yortis, kad. vėl Meksikos*padan
gėse prasidės kruvinoji suiru ko majoras Mitchell ir milijo
tė, kuri, tiesų pasakius, dar ir nierius C. Vanderbilt plačiai
kalbėjo apie “preparedness”.
nebuvo^pilnai nurimusi.
Geresniam savo propagandos
apie ginklavimosi skelbimui,
SUSIKŪLĖ TRAUKINIAI. * per susivažiavimų sutverta
Netoli Albany, N. Y. ant nuolatinė organizacija ‘‘Na“New York Central” geležin tional Defense Conference of
kelio susidaužė pasažierįnis Mayors”.
traukinys su prekiniu. 3 žmo
nės užmušta ir keletas leng
viau sužeista.

A. A. Šlakis

Plymouth, Pa.

Kun. Dr. V. Bartušką,

mažiems 4 vaikams
' .,
I ‘
’■

MEKSIKOJ VĖL VERDA.

BANK

N1W BEITAJN, CONN.

Skritulskis Jonas
$10.00
Gutauskas Karolis
5.00
Kavaliauskienė Morta
3.00
Zdančukas Tamošius
2.00
Kamantauskas Petras
2.00
Po $1.00: Nevulienė
Agota,
Simonaitis Antanas, Mažukaitė
Alena, KuliKus Antanas, Junakas Jonas, Kazlauskienė Marė,
Kniežytė Ona, Rumšienė Barbė,
Balytė Juoz., Zimionis Jurgis,
Kupstas Petras, Voskelis Jonas,
Kartokas Antanas, Rudnickas
Stanislovas, Gutauskas Mikolas,
Rudminas Antanas, Samulienė
Ona, Lukošienė Ona, Radavičienė Marijona, Giedraitis Povilas,
Gurskis Antanas, Jonavičius Bo
leslovas, Teniukas Antanas, Vireišiutė Agota, Staškevičius Ta
mošius, Poškus Juoz., Mickevi
Adomas,
P. Ralienė O. Užusonienė, E. čius Jonas, Kruklis
J Mockevičius, K. Liudžius, Juoz Grušas Jonas, Levinskas Juozas.

— SENATAS Už ARMIJOS
PADIDINIMĄ.

Plymouth National
Kapitalas su perviršiu
$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūroma
Suvienytų Valstijų valdžios.
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti
lietuviškai.
G. N. Postlethwaite,
iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

PhoM Canal 21U

Tel. Randoipk 5246

i r.

į

..

■

.

j
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Vienintelis lietuviškas bepnrtiviškas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių šalių. Juokai ir Mar
gumynai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.

Kalas BctaiM 11.50, Rusei lieti 75c.,Kanadoje nžrubežiaua, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo

Rąžyk Adiw< tokį

“AMERIKOS LIETUVIS”,

D R A UG A

icagoje

gai praskambėjo, gi p-lių M. — apturėjo vardą — Sesuo
Gurinskaitės ir O. Mikniutės Marija Leonora; p-lė Emilija
duetas, berods, visus galėjo Kripaitė iš Baltimore, Md.,
patenkintų tik šį kartą kaz gavo vardą Sesuo M. Bernar
kodėl dainininkių pilnai nesu dina; p-lė Adelė Mocgabiutė iš
MtCarmel, Pa. — Sesuo M.
siharmonizuota.
Po programo, skaitlingai Regina; p-lė Izabelė Žilinssusirinkęs jaunimas, šoko iki kiutė, iš MtCarmel, Pa. — Se
Y.
vėlumai, griežiant p. Ežerskio suo M. Darata.
orkestrai.
' J.

Kaip praeitą savaitę buvo
minėta,
kad “trustisai” para
Nedėlioj, 5 d. kovo, p, J.
pijos turėjo savo susirinkimą
Elias svetainėje, šv Cecilijos
Giesmininkų draugija (prie pas “Mickų”, tai tame biski
buvo klaida, nes “Mickaus”
Žv. Kryžiaus parapijos), su
rengė vakarėlį su labai įvairiu svetainė yra šalyj saliūno, aprogramų. Retai šioj apielin- nie-gi jį turėjo pačiame saŽODIS Į VISUOMENĘ.
kėj pasitaiko panašūs vakarė liūne, kur “father” Petrošius LIETUVIŲ DIENA CHICAGOJ
& Co., taipgi “velnių pardavė
liai, ypač, kad šis programas
Tai yra visiems gerai žino
GRAŽIAI PAMINĖTA.
jas” Mockus & Co., pereitą
buvo pagirtinai atliktas.
rudenį beveik kasdien savo Kaip tikriems lietuviams ir mas faktas, kad kraujas .lošia
Suvaidinta “Čigonės atsi “pamaldas” laikydavo ir sa
katalikams priguli, chicagiečių svarbiausią rolę žmogaus sis
lankymas”. Pagirtinai savo kydavo “spyčius”. Taigi tas
Lietuvių Diena buvo gražiai temoj, ir tai aiškus dalykas,
užduotį atliko p-lė Krencaitė, “mitingas” buvo pas “Me
apvaikščiojama visose parapi kad kiekvienas turi jį geriau
o ypatingai, p-lė L. Petraus dinį”. Nežinia kas ten buvo
jose. Vienur iš ryto, kitur va siai prižiūrėti. Tai galima pa
kaitė artistiškai pasirodė Či tarta, bet sako, būk “trustikare buvo laikomos iškilmin daryti, laikant virškinimo sis
gonės rolėje. Duetą sudaina sam” buvo paduotas “ultimagos pamaldos už Lietuvą, už temą švariai, ir tvirtai. Taip
vo p-lė P. Mičiulaitė ir P. tum”.
žuvusius karėje lietuvius, mal greitai, kaip tik koks negeru
JAmbrozaitis. Po to pasirodė Gal sakysite, kad Bridgemas yra patėmytas, nežiūrint
daujant ramybės.
vyrų choras. Gana gerai, iš porte ‘nėra “blaivininkų”? O
ar mažas ar didelis, vartok
lavintais balsais sudainavo taip. Pilni patvoriai, ypačiai Apart pamaldų, visose pa Trinerio Amerikonišką Kar
“Jau slavai sukilo” ir orkes šiame laike. Bridgeporte ant rtijose buvo daromos rink taus Vyno Elixirą. Tai gali
trai pritariant, “Pasakyk Lie kožnos kertės kryžiuojasi sa liavos Tautos Fondui, t. y. būti pragaišinimas dalies ape
tuva, kur dingo galybė”. Ža- liūnai, kitur net visus ketu nelaimingai Lietuvai. Vienur tito, negeras kvapsnis, atsirū
kolektos buvo daromos baž- gimas, dieglys, prietvarius,
Vėte žavėjo publiką, kuri gau
ris kampus tos “koplyčios”
siu rankų plojimu iššaukė at puošia. To dar neužtenka, vie nvčiose, kitur apvaikščioji- bet jų neapleisk. Šis prirenkartoti net keletą kartų. Pla tomis net keturi saliūnai vie muose, laike prakalbų. Kiek girnas užlaikys Jūsų virškini
čiai žinoma tarpe vietinės lie name bloke atsiranda. Mūsų aukų surinkta, tikrai nežinia, mo organus švariai, kuris ybet kelios šimtinės dolerių tik ra pirmas padėjimas reika
tuvių visuomenės solistė p-lė
tautiečiai ant Bridgeporto morai teks Lietuvos paramai.
IA.. Brazauskaitė, savo švelniu
’ , , , . . ika karečiamas palaikyti, nes a- Kitose parapijose iš suba- laujantis' išvalymo kraujo. Jis
'balseliu padainavo keletą daitėjus subatai, gavę “pėdę’ tos, 4 d. kovo, Lietuvių Dienos taipgi pagelbsti daugumai ki
•elių. Publika iššaukė solis-,, .
XT .... .
tokių ligų vidurių ir skilvio,
te atkartoti daineles Sekė tuoJaus Prauzla- Nedelmj pra- iškilmės buvo nukeltos į 5 d. nerviškumo ir ligų sujungtų
'monologas “Viskas ant mano ,slPa&lll°^ ištraukia truputėlį kovo.
su prietvariu. Kaina $1.00.
ant .“bargo”, pramiega visą
j>ečių”. Natūraliai atliko p-lė
Aptiekose. Jos. Triner, Išdir
P. Mičiulaitė. Po to, skaitliu dieną. Panedėlyj vėl lenda į ŠV. KAZIMIERO SESERŲ bėjus, 1333 -1339 S. Ashland
darbą dejuodami kaulų skau
gas šv. Cecilijos choras su
VIENUOLYNAS.
avė. Chicago, III.
dėjimu. Ir taip visą savaitę
dainavo “Kur namas mūs”,
išvargsta, kartais net neturė Kovo 4-ą dieną, Šv. Kazi
Orkestrai pritariant užbaigė
dami gerai ką pavalgyli, kol miero Šventėje, lietuviškųjų
programą, sudainuojant Triumį
Seserų Vienuolyne, įstojo į Palengvinimui skausmų rau
<alį maršą “Sužadink jaus ant galo vėl gauna naują “pė Novicijatą ir apturėjo vienuo menyse ir sąnariuose patrink
mus” ir Lietuvos Himną. Žo dę”, su kuria vėl ta pati isto lių abitus, prie iškilmingų juosius -su Trinerio Linimendžiu sakant,, programas bu- rija. Gal kas sakys, kodėl lie kaip paprastai apeigų, šios ^u. Kaina 25c. ir 50c. Per
Vo atlikta labai pagirtinai. Už tuviai neina pasimokinti į va kandidatės: p-lė Emilija Sen- krasą — 35c. ir 60e.
lai priguli garbė vietiniam karines mokyklas? Bet kur kevičiutė iš Wilkes-Barre, Pa.
Adv.
^argonipinkui, p. VI. Daukšai, čia tau eiti, juk visą savaitę
taip-pat ir minėtajam chorui. žmogus serga, tai subatoj be
sigydydamas vėl apserga. Bet
Publikos prisirinko daug, ir tikrieji blaivininkai veikia:
•et sėdynių nebeteko.
4 savaitę gavėnios mano su
Iš publikos rankų plojimo ir rengti Blaivininkų Parodą,
linksmų veidų matėsi pasiten kur sukvies garsius kalbėto
Šita įstaiga yra tik vyrų gydymui. Jeigu ieškote patar
kinimas iš viso vakarėlio.
navimų sąžiningo ir teisingo gydytojo, atsikreipkite j ofisą dėl
jus, taipgi bus judamieji pa
ilekzamin&yojimo. Tas jums nieko nekainuos ir jūs nesat pri
Po programui sekė šokiai. veikslai.
versti čia gydyties, jei nenorite.
Geriausios Europos ir Amerikos metodos. Si įstaiga yra
Tai bent vakarėlis. Pagei Labai malonu girdėti, kad
ntaisyta su visais naujaisiais instrumentais ir elektros intaisais,
dautina tokių vakarėlių daž kaip pereitame ‘ ‘ Draugo ’ ’
kurie yra reikalingi, kad nuodugniai ištyrus Jūsų ligą. Ypatinga
atida yra atkreipiama prie inkstų, pūslės, nervotumo, kraujo li
niau,.o nauda iš to mūsų jau numeryje buvo paskelbta, kad
gų ir abelno nusilpnėjimo.
nuomenei būtų nemaža.
Jei reikalingi gydymo, atsišaukit į ofisą dėl patarimo. Dvi
nuo balandžio šių metų pradės
dešimt trijų metų gyvavimas šios įstaigos yra garantija tam, kad
Buvęs Vakarėlyje. leisti dienraštį. Tas vien vi
būsite gydomi pasekmingai.
sų tik ir buvo nuo senai lau
PASITARIMAI UŽLAIKOMI SEKRETE.
kiama
ir
norime,
kad
tasai
Iš BLAIVININKŲ VEIKIMO.
prižadėjimas būtų kuogreiVasar. 27 d., 4 vai. po pietų,
čiausiai įvykdomas. Iki šiol
Dievo Apveizdos parapijos
Chicago.
35 So. Dearbon St.
•• a - •
....
įbuvo tik patyloms kalbama,
Svetainėje turėjo susirinkimą , .
•
i i
Kampas Monroe, penktas augštaa.
__ ______" t,, • . . , (bet
pasirodžius
laikrašty
iChicagos Pilnųjų Blaivininkų'
VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. Nedeliomis nuo 10 iki 1
je tikroj šviesoj, turime visi
apskritys. Delegatų atvyko
Taipgi Paned., Seredoj, Pėtnyč. Subat. vakarais nuo 7 iki 8 vai.
džiaugtis, sulaukus katalikiš(Imk elevatorių į 5 augštą),
pusėtinas būrelis. Delegatams
koj dvasioj dienraščio.
apkalbėjus apie kuopų rengia
Lauksime su nekantrybe ba
mas parodas, prakalbas, iš
landžio ir “Draugui” kartu
reikšta pageidavimas, kad ir
linkiame kuogeriausios pasek
Siame gavėnios laike prakal
mės vikdinime savo užmany
bos ir parodos būtų vykina mų.
X.
mos, kad sujudinus labiaus vi
Ą
suomenę prie Blaivybės taip
GYVENIMAI ŠVENTŲJŲ, dėl kiekvienos dienos per vi
ŠV.
PETRONĖLĖS
MOTERŲ
sus metus, vienoje knygoje, tvirtais' audimo ap
prakilnios idėjos.
Nutarta
DR-JOS
VAKARAS.
darais. Kaina ................................. ;............................. $ 3.50
taipgi visų delegatų vienbal
p
RANKVEDIS ANGLIŠKOS. KALBOS. Lengvas būdas
siai surengti šiais metais tris Šv. Jurgio parapijos svetai
greitai pramokti angliškai pačiam per savę, tvir
tais apdarais ................................................................. $ 1-50
nepaprastus įspūdingus vaka nėje kovo 5 dieną surengė ga
KIŠENINIS ŽODYNĖLIS lie^viškos ir angliškos kalbos
.50
rus, šv. Jurgio parap. svetai na gražų vakarą šv. Petronė
lės Moterų dr-ja.
Sulošta
DAINOS parašytos kun. Vienožinskio, ................................
-15
nėje. Ingaliotas apskričio pir
MOKINTIS RAŠYTI VADOVĖLIS,
................................ 10
“Kūmutės” vieno veiksmo ko
mininkas tuomi dalyku pasi
Viso vertės $5.75. Kas prisius $5.00 tas alpaikys visas tas
medija. Artistės: p-lės P. Igknygas ir puiku šv. Tėvo Popežiaus XV paveikslą dovanai.
rūpinti.
Sekantis apskričio
natavičiutė, K. Liubiniutė pa
(Norinti gali pirkti ir atskirsi kiekviena knygą).
Busiriikimas įvyks kovo 26 d.,
,
Adresas:
sirodė esą labai geromis “kū 0
1-toje valandoje po pietų, DieNEW ERA SALES CO.,
mutėmis”, tik pirmoji vieto »:j
.▼o Apveizdos parap. svetainė
6329 So. Fairfield Avė.,
CHICAGO. ILL.
K
mis buvo per smarki; O. Ma H
je, Kuopų priedermė yra pri
žeikaitė, V. Salvinaitė J. Zausiųsti daugiaus delegatų į a
fe
levičiutė ir B. Badavičiutė ne
teinantį susirinkimą.
prastai “girtuokliavo”, bet iš
Su visokiais reikalais, kuo kai-kurių judėjimų galima bu
pos teiksis kreiptis į apskri vo suprasti, jog joms tas ama
Jei nori turėti gerą ir pigų laikraštį, užsirašyk
čio pirmininką šiuo antrašu: tas kaip ir svetimas. P. B.
•Fonas Raulinaitis, 3231 Rme- Jakaitis (Dūda) išėjo per
rald avė., Tel. Yards 3278.
daug savo moteries norams
Apskričio koresp. pataikaująs;
A. Bašinskas
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros
(daktaras)
savo puošnumu
savaitinis laikraštis.
į
BRIDGEPORTAS.
daugiaus tiko kokiam baliui,
“SANTAIKOJE” telpa įvairių-įvairiausioa viso pa
' Baliai, teatrai, koncertai ir bet ne ligonių lankymui.
saulio bėgančios žinios.
ISėl baliai, tai buvo kasdieni P-lė Onytė balvyniutė (ap“
SANTAIKOJE
” telpa taipgi tyri mokslo straipsniai,
ais lietuvių prieš užgavėnias ’išvietusi n.'rgaitė) per ilgai
poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
BŽsiėmimas. Rodos, žmogus ir labai monotoniškai rėžė
“SANTAIKA” eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
jau nei kojų netektum bešo “kūmutėms’’ pamokslą, Čia
“SANTAIKA” leidžia P. Szukys.
kant, bet jaunystė, ta neatsi- gal bus kaltė režisieriaus, nes,
“SANTAIKOS” kaina metams $1.00. Pusmečiui 65c.
Bfiri r tai, mat artinasi pa matyti, taip buvo išanksto iš
Pavienis num. 3c.
skutinės dienos tos “laimės”. mokusi. A. Tarvidas (JonuSiųsdami prenumeratą, korespondencijas, laiš
Užstojus gavėniai, Bridge-įkas) pilnai atvaizdino girkus ir kreipdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite i
s
porto lietuviai nemano ilsėtis tuoklių vaiką.
rankąs sudėję, taiso plianus
Dainos: p-lių Jųozefos ir
"SANTAIKA'
ant daugelio paskaitų, prakal Zofijos Zaulevičiučių duetas,
bų, krutamųjų paveikslų baž- atsižvelgiant j damininkių jau
2120 St. Clalr Avė. N. E. ClevelanĮ, Ohlo
BYfitamėje, tik kad a ną amžį, paaigek gana gerai;

GIESMININKŲ

VAKARĖLIS.

Vyrai!

Kovo (March) 9, 1916, N. 10,

ai

Naudingos Knygos:

8

“Santaika”

1

tsrsarn

TAI
rinkti
paskelbimus t
Dienraščiui ir savaitraščiui
“DRAUGUI”,
Chieagoje
ir apielinkėse. Apie išlygas
atsišaukite į “DRAUGO”
Administraciją.

Amerikos Lietuvio Mokykla
Mokina
’’
”
’’
’’
’’
’’
’’
”
’’
’’
’’
’’

Angliškos kalbos
Lietuviškos kalbos
Aritmetikos
Knygvedystės
Stenografijos
Typewriting
Pirklybos teisių
Abelnos Histori jos
Suv. Valst. Historijos
Geografijos
Pilietystės
Politiškos Ekonomijos
Dailar&šystės

Sulyg Modemiškos Metodos
Biznio Vedimas. ~
Skaičius biznio atliktų dalykų, kurio yra pra
dedami ir pasekiuingai užbaigiami por Toli
mos Distancijos telefoną, auga kasdieną.
%

Mokinimo Valandos:

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL.
PO PIET. VAKARE NUO
7:30 IKI 9:30
3360 Emerald Avė., Chicago, DL

Tik keletas dalykų, nežiūrint kaip didelių, kurie nega
li būt atlikti “Bell keliu”. Kodėl nepanaudot tą patar
navimą jūsų biznio reikalams?

Kožnas Bell Telefonas yra Tolimos Distancijo Telefonu.

DIDELIS BARGENAS
Chicago Telepbone Company
Priverstas
parduoti 30X125
lotą. Parduosiu labai pigiai kas
atsišauks greitai:

Bell Telephone Building

Official 100

Leonard Butkievicz,
13»*7 W. 47th st., kampas Loomis

st.,
10—13

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS.

R. M. KALINAUSKAS

Katalikiškų laikraščių agentas.
Lankosi po Indiana
valstiją.
Per jį galimą užsirašyti Dienraš
tį ir savaitraštį “Draugą” ir už
simokėti prenumeratą.
Taipgi
užsiprenumeruoti
“Žvirblį” ir
kitus, katalikiškus laikraščius.
“Draugo” Adm.

PARSIDUODA BUČERNE ir
Grosernė lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoje. Priežastis ypatiški partnerių nesutikimai.
4&13 So. Paulina St.,

Chicago, III.

jus cnciE išiucm

PLAUKUS
PASEKMINGAS,
MOKSLIŠKAS
GYDYMAS DYKAI
DEL VYRU IR
MOTERIŲ.

Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių
leidėjų pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys perkatalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vieną laik
raštį — bus. daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas
užsisakys laikraščių, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.
1) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00.
Užsakant abudu---- -- ------ ------------ -- .......—.................$3.25
2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
3) “žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) “Draugas,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” —
*
Visi kartu ....____________ ___ ______ •----------..... ....... $5.25 J
5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Draugas”— $2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
7) “Tikyba ir Dora”—75c? ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
8) “Draugas,” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir
Dora.” — Visi ............................................. ...................... $5.75 .1
9) “Draugas” — $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu ................ $2.75 ,|
10) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis”
'
— $1.50. Visi ................................ ...... .—_ _____ __ ___ ,.$4.00
11) “Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”
Visi .L-..,.--....... ............ ............................. ....................... $4.50 •
12) “Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu...................... ..... $3.75
13) “Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu................ ,.....$1.75- J
14) “Draugas,” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”
ir “Darbininkas”__ ________ _ ................................. .... $6.50
15) “Draugas” $2.00, (arba “žvaigždė”) ir “Žvirblis”
<
— $1.00. Abudu-------------------- -- -------- -------------- --- $2.50
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu ... .......... S.....$J.5O
17) “Vytis’4 ir “Žvirblis.” Abudu .......................... ....... $2.00
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu ...................... $3.25 ,]
19) “Draugas,” “Vytis,” “Žvirblis.” Visi.................. ,$3.50
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir '
“Žvirblis.” Visi_ _______________ __ _________ ___ $4.25
21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”
“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi *........................ $6.25
22) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”
“Darbininkas,” “Vytis” ir “Žvirblis.” Visi.......... $7.25
Pasarga: Čia dar nepnminėtii “Moksleivis” — $1.00,
kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio^pamatais eina; “Tautos Rytas” —.50c., kurs ir
taip baisiai pigus, ir “Pažanga,” — $3.00, ku
rios leidimas dar nėra pilnai paaiškėjęs.

J

Dr. B. M. Ross,

I
i

—

REIKALINGI AGEN

Ar slinka jums pliink.nl?
Ar pražilę Jusu plaukai nuo metu? Ar
užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir
limpanti jie?
Ar randas plaiskotes. niežas odos galvos?
Ar piinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas IS anksčiau pasakytu ilga, |
tai stenkitės apsauguoti jos. l'žsakykete
ihiostrota knygute jusli prigimtą, kalba:
•TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Pamilta europos garsingo specialisto,
kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku,—sudėjimas plauko ir
odos galvos. Priežastis slinkimo plauku
ii žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penktus savatls tureli gražius plaukus.—žili plaukusi.
—Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu
kliętu.
GYDYMAS DYKAI.

Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad
gyduoles CALVACLRA sulaiko slinkimą
plauku prakaliau plaiskotes ir augina gra
žius plaukus Ujį 10 centu arba krasos
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu.
Męs lšsluccme kiekvienam dolerine dėžutė
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe
Apie Plaukus.'' išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete Sianden.

Pinigus už augščiau, nurodytus laikraš
čius siųskitę šiuo antrašu:

DRAUGAS PUB. C0., 1800 W. 46 ST., CHICAGO, ILL.

Union Laboratory, Box 637, Union, N. Y.
UNION LABORATORY,
Box 637, Union, N. Y.

ShiCIu i dedamas 10 centu dėl apmo
kėjimo kaktų perslutlmo, meldžiu išsiųsti
an tojaus Jusu dolerine dėžute Calvacura
/. 1 Ir knygute 'Teisybe Apie Plaukui.”
(Paaluskete sykiu kuponą su Jusu antrašu.)

Tamsta

Busi

______________________

______

Svarbu Lietuviams Žinoti
Kas turite gimines arba pažįs
tamus sename krašte ir negalite jų
surasti, rašykite tuojaus į mus, o mes
Surasime su pagelbą svetimų šalių
konsuliato.
Del chicagiečių ir apylinkės: Kas
nori ypatiškai pasikalbėti, priimame
subatomis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
Nedėliotais nuo 3 iki 6 vai. po p.

Consult General Infor
mation Bureau,
3246

Union ava,

D.

CMcago,

Tel.

Drover

6369

Užganėdintas.
Jeigu ateisi pas mane susiimti
fotografiją, mano pareiga yra kiek
vienam padaryt pagal norą ir ai
žemą prekę. Tūkstančiam? esu dir
bės ir visi yra Užganėdinti. Jeigu
jums kas, pagal jūsų norą nepa
darė, tai aS padarysiu. Nutraukiu
paveikslus visokiose spalvose pa
vienius ir didžiausias gnipas, die
nos laiku ir nakties, nes turiu įtai- •
sės puikiausią galeriją. Ant parei
kalavimo ateinu į namus.
P. CONRAD
3130 S. Halsted St.

UI.

Kag prisius 10c. krasos ženk
leliais ir penkis savo drangų
adresus tik nė iš Chicagos, tam
nusiųsime puikią dovaną.
OASH NO CREDIIT OO. D.
3246 S. Union avė., Chicago, m.

REIKALAUJAME 500 AGEN

TŲ, pradavinėjimui mūsų tavorų. Ovarantuotų ELGIN laikro
dėlių ir kitokių daiktų. Labai ge
ri daiktai ir pigiai/ parsiduoda.
Galit dirbti vakaraiĮ. Rašykit j:

j

fi.

Lietuviai!
Skaitykite ir Platinkite Lietuvių
Katalikų Savaitinį Laikraštį

ŽVAIGŽDĘ
“ŽVAluŽDĖ” yra seniausias lietuvių katalikų laikraš
tis, 16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių
iš Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.
METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Koreespondcncųas ir pinigus siųskite šiuo adresu:
ŽVAIGŽDE
,
^<-pfiiladelphia, Paj

