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VOS NEIŠTIKO KARE SU MEKSIKA. Užsisakykite
MŪŠIAI APIE VERDUNĄ NESILIAUJA.

I

- i KARĖS SU MEKSIKA 
t GAL NEBUS.

Naktyj iš 8 į 9 kovo Vilią 
«u savo šaika iš 500 žmonių 
užpuolė Columbus, N. M. mie
stelį, taipgi ten stovinčių Suv. 

-•^Valstijų kariuomenę. Išplėšė 
nemaža turte užmušė šiaip 
'Stalonių ir keletą kareivių ir 

rr*f»o to pabėgo į Meksiku. Tas 
4švarė amerikonus iįį kantry- 

-*toės. - Nuspręsta siųsti kariuo- 
«monę Meksikon, kad visus ten 
^bandytus išgaudžius ir šalę
nuraminus.

Tiėt vos tai Suv. Valstijų 
prezidentas nutarė daryli, 
draip vos tik neiškilo nesusi
pratimų su Meksikos valdžia, 

-Aurių atstovauja generolas 
Carranza. Carranza sakė 

^Jtaip: jei Suv. Valstijų kariuo- 
,>imenė gali Meksikon eiti, tai 
iii# Meksikos kariuomenė taip- 

gali Suv. Valstijosna vy-
-tis^Aleksik'os banditus. Jei 

valdžia nepripa
žins teisės "Meksikos kariuo- 

♦ menai pereiti rubežių — bus
-rttarė.

Suv. Valstijų valdžia nusi
leido ir Meksikos kariuomenei 
tų teisę pripažino. Taigi ka
lės gal ir nebus. Dabar Suv. 
Valstijos pasirengusios į Mek- 
aikų siųsti 15,000 kariuomenės 
ir prigelbstint Carranzos ka
riuomenei sugauti Vilių, kitus 
“generolus” ir šalį nuraminti.

Vokiečiai vienok savo keliu 
tvirtinanti, kad dar sykį mė
gins Verdunų paimti visomis 
jėgomis. Ąr jie tai mėgins 
daryti — ųetolima ateitis pa- 
rodvs.

T-"KA KAIZERIS PASAKĖ.
Kalbama, kad Vokietijos 

kaizeris, apsilankęs Verduno 
fronte, prieš atakas 20 d. va
sario pasakęs: “Kad ir 200,- 
000 kariuomenės nustosiu, o 
Verdunų turiu paimti”.

Praėjo jau keturios savai
tės, o Verdunas dar nepaim
tas. Prancūzai sakanti, kad 
200,000 kariuomenės vokiečiai 
prarado, o lig Verduno paėmi
mo toli gražu.

vimo vietų, visgi panešė ne- 
mažesnius už italų nuostolius, 
nes italų rankose dabar ran
dasi apie 36,000 austrų. Tur
būt italai laukia visuotino ant 
vokiečių užpuolimo ir tuomet 
visomis jėgomis mesis ant au
strų. Prie to gali priversti ir 
kilantis kariuomenės veiki
mais neužsiganėdinimas. .

MŪŠIAI DEL VERDUNO, TAI
APSISTOJA, TAI VĖL 

SMARKĖJA.
.Verdunas vokiečiams taip 

parūpo paimti, kad sykį at
mušti, jie vėl puolasi. Jau ke
turios savaitės, kaip. mūšiai 
su mažais pertraukiais toj a- 
ptclinkėj tęsiasi.

Pirmesnėse atakose vokie
čiai daugiausia laimėjo. Sa
koma, dėlto, kad prancūzai 
neturėjo užtektinai kariuome
nės ir amunicijos sutraukę. 
Jie tuomet užėmė apie 10 kai
mų, atėmė iš prancūzų net vie
nų fortų Douomonat ir giria
si suėmę apie 25,000 belaisvėm 
Tie laimėjimai neatsiėjo uždy- 
kų. Vokiečiai turėję tokius 
didelius nuostolius, spėjama, 
suviršum 100,000 vyrų, kad 
noroms nenoroms turėjo liau
tis atakas darę. Antra, reikė
jo ir kanuoles artyn gabentis.

Po kelių dienų, gavę sustip 
rinimų, jie vėl metėsi. Bet 
eta ir prancūzai jau geriau bu
vo pirtį vokiečiams prirengę, 
■Nežiūrint dideliausių pastan
gų vokiečiai mažai kur 
pasistūmėjo, o daugelio- 
«e vietose nors pasi
varė, bet tuojaus buvo atgal 
nugrūsti. Vokiečiai turėję 
-tuomet vAJ milžiniškus nuosto
lius ir mažai kų, pešę turėjo 
apsistoti.

Po to tiesioginiai ant Ver 
du no gulti nelienorėję, o tik 
pradėję iŠ šonų atakuoti —

!iii vak*riuf.ir pietrytus. Bet 
ji wa ne kų !»«•.’•'. Dubarjau 
treči

VOKIEČIAI SMARKAUJA, KAD 
PASKOLA GAVUS.

ymiiaHŠvęicarijos .profeso
rių ir žymus karės finansų ži
novas tvirtina, kad vokiečiai 
Verdunų paimti tam sumanę, 
kad valdžia gautų naujų pas
kolų. Karės išlaidos tiek pa
sididinę, kad Vokieitijai dabar 
apsieina apie 2,000,000,000 
markių į mėnesį. Gruodžio rhė- 
riesyj vokiečių parlamentas 
leido valdžiai skolintis 10,000,- 
000,000 markių. Manė, kad su 
pirmesnėmis paskolomis tos 
sumos užteks kokiems metams. 
Bet pasirodė, kad tos sumos 
neužteks nei 4 mėnesiams. Tai
gi tie pinigai jau beveik iš
leisti. Kad gavus naujų pa
skolų, vokiečių valdžia 
nius Verdunų paimti, 
jalandžio mėnesyj iš reichsta
go (parlamento) būt pareika- 
avę leidimo naujų ant valsty- 
>ės skolų užtraukti. O kad 
gavus leidimų ir astovai 
nesipriešintų, valdžia būt nu
rodžius į laimėjimus prie Ver
duno, gird, karę reik tęsti, 
nes visur laimėjame. Tas to
dėl reikalinga, kad pastarąjį 
sykį apie 30 socijalistų atsto
vi} priešinosi naujai paskolai, 

dabar dar daugiau gali 
sirasti.

KARĖS VĖSULA PRADEDA 
SIAUSTI VISAME . 

PASAULYJE.
Nespėjo Portugalija išstoti 

karėn prieš vokiečius, ojos jau 
draugė Ispanija ir gi ieško 
priežasties kuomi nors paer
zinti įtūžusį vokiečių veršiukų. 
Rumunija ir Graikija kasdien 
laukiamos kariautojų eilėse. 
Švedija ir Holandija jau pri
sirengę. Viens iš emirų Afga
nistano apskelbė šventųjų ka
rę prieš netikėlius.
' Indijoj kruvinos revoliuci
jos paprasčiausis dalykas. 
Kinuose ir-gi pešasi. Nigerai 
Afrikoje neblogiau kariauna 
tarp zsavęs, kaip baltieji Eu
ropoj ir Azijoj. Dabar ka
rės mikrobas užkrėtė ir Ame
rikų.

TALKININKŲ KLAIDOS PA
DĖJO VOKIEČIAMS SERBIJA 

UŽKARIAUTI.
Serbai, papuolę po teutonų 

ir bulgarų jungu, dabar sako, 
kad lai atsitiko tik pasidėko- 
jant talkininkų klaidoms. Tal
kininkus serbai apkaltina pa-

Tuoniet dar>mie triW kapitališkų klai
du.

suma-

ITALIJOS GYVENTOJAI REI
KALAUJA SMARKESNIO VEI

KIMO PRIEŠ AUSTRUS.
Kaip talkininkai, taip" ir 

pačios Italijos gyventojai nė
ra užganėdinti iš dabartinio 
Italijos kariuomenės veikimo. 
Kuomet kitos šalys panešė 
milžiniškus nuostolius, Italija 
teturi nuostolių tik apie 135,- 
000. Kritusių mūšiuose tėra 
31,000, sužeistų — 75,000, apie 
9,000 nelaisvėje, šiaip sumirgu
sių apie 20,000. Italija dabar 
turi sumobilizavus sTIvirš 2, 
000,000 kariuomenės, o reika 
lui esant ,gali ir 3,(XX),000 iš
statyti- Nežiūrint tokių mil
žiniškų spėkų, italai mažai kų 
veikianti, nors karėn stojo nie
kieno neverčiami.

Pirmoji klaida buvo toki 
Kuomet vokiečiai ir austrai 
pradėjo rengtis Serbiją už
pulti, Bulgarija nebuvo dar 
karėn stojusi ir savos kariuo
menės sumobilizavusi. Serbai 
vienok turėjo tikras žinias, 
kad bulgarai stos karėn, tik su 
mobilizacija lukuriavę. Žino
dami tai, serbai prieš bulga
rus sutraukę apie 100,000 ka- 

atjriuomenės ir rengėsi tuojaus 
ant Bulgarijos užklupti, kol ji 
dar kariuomenės nesumobili
zavo. Serbai tvirtino, kad jie 
per 10 dienų būt galėję Bul
garijos sostinę, Sofiją, užimti 
ir tokiuo būdu nebūt davę pro
gos bulgarams karėn prisi
rengti. Talkininkai serbus 
nuo Bulgarijos užpuolimo su
laikę. Tuo tarpu Bulgarija 
prirengus kariuomenę ir jos 
jau nebebuvo galima išuety- 
čių užklupti.

Antra klaida, tai pervėlus 
Serbijai pagelbos siuntimas. 
Kuomet talkininkai pradėję 
kariuomenę Salonikuose išso
dinti, jau vokiečiai su aust
rais veržėsi Serbijon. Serbai 
visgi tikėjosi vokiečius atlai
kysią, kol jiems į pagelbų tal
kininkų kariuomenė nepribū- 
siant. Biįt nespėjo 
kai Saloni

Rusų ministeriai, negalėda
mi Bulgarijos savon pusėn pa- j 
traukti, taip supyko, kad nie
ko nelaukiant pasiuntę ultima-Į 
tumų Bulgarijai, kas reiškė su j 
ja karę. Rusams su ultimatu
mu-gi reikėjo laukti dar ko-] 
kį mėnesį laiko, kol talkinin
kai nebūt susiėję daugiau ka
riuomenės Salonikuose išso
dinti. Rusams ultimatumą 
nusiuntus ir ĮJulgarijų karau 
intraukus, paiidarę nelygios 
jėgos. Serbai tegalėję viso ka
riuomenės išfetatyti 270,(XX) 
tūkstančių. Tuo tarpu ant jų 
gulo 200,000 vokiečių, 200,000 
austrų ir 350,000 bulgarų — 
viso 750,000 kariuomenės. Tal
kininkai su 10,000 tūkstančių 
menkų pagelbų tegalėjo su
teikti.

Po tų klaidų padarymo, bu
vo aišku, kad Serbija turės žū
ti. Tas ir atliko.

DAR VIENA VIEŠPATIJA 
ĮSIVĖLĖ KARĖN.

8 d. kovo Vokietija paskelbė 
karę dar vienai viešpatijai — 
Portugalijai. Priežasčių, dėl 
kurių apskelbta karė, Vokie
tijos surandama nemažai. 
Svarbiausios priežastys esą 
šios: visųpirma portugalai lei
dę anglų kariuomenei Afrikoj 
pereitų jų kolonijų Mo
zambiką, kad užpuolus ant vo
kiečių; anglų globojimas; nuo
latinis vokiečių Įžeidimas Por
tugalijos parlamente; galop 
be jokios Vokietijai žinios vo
kiečių laivų užgrobimas, tiems 
laivams ieškant prieglaudos 
Portugalijos portuose.

Portugalija yra trylikta val
stija, stojanti karėn. Nuola 
tinės kariuomenės turi 30,000, 
o 230,000 rezerve. Bet reika
lui esant kariuomenės gali iš
statyti 870,000 vyrų. Portu
galijos laivymas yra mažas 
bet visgi talkininkams bus 
priedu: vienas kariškas lai
vas, penki kreiseriai ir kele
tas mažesnių laivu.

Kariaujančių valstijų sąsta
tas tokis:

1. Vokietija, 2.9ustro - Ven
grija, 3. Turkija ir 4. Bulga
rija iš vienos pusės, o iš. ki
tos: 1. Rusija, 2. Prancūzija, 
3 Anglija, 4. Italija, 5. Belgi
ja, 6. Serbija, 7. Juodkalnija, 
8 Japonija ir dabar 9. Portu
galija. Viso labo 13 valstijų.

Z

DIENRAŠTIDRAUGĄ
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Kiekvieno lietuvio katalilto priedermė yra pažinti 

savo tikėjimą ir apsišarvoti mokslu, kad atsilaikius prieš 
užsipuldinėjimus tikybos priešų. Tvirčiausiu ginklu prie^ 

besiplatinančią bedievybęzir ištvirkimą bus

Dienraštis “Draugas”
Jis skelbs tikrą krikščioniškąją šviesą,

D ienraštis * D raugas *
Pradės eiti balaudžio pradžioje

Kaina metams tiktai $3.00, pusei metų $1.75

Užrubežyje metams $6.00

Chicagoje, siunčiant krasa, $4.50 metams. Perkant iš vaikų ir agentų

po 1 c.

IR VĖL MAIŠTAI VOKIEČIU 
KARIUOMENĖJE LIETUVOJ.

Andai vokiečių kareiviai iš 
priežasties trukumo maisto bu 
vo pakėlę maištų ties Vilniu
mi. DabaT laikraščiai vėl pra
neša, kad kilęs maištas prie 
Šiaulių. Nors maištas su pa
gelba kavalerijos buvo numal
šintas, bet vis gi be aukų ne- 
apsiėjor Trįs kareiviai ir vie
nas oficieriud užmušti, daug 
sužeistų. Deitynius gi, būk tai 

inusius k|us prie maišto,

S. L. R. K. A. nariams pasiūloma Dienraštis atpiginta kaina — .tiktai

$2.00 metams.
Z

Savaitraštis “DRAUGAS” eis kaip ėjęs.

Užsisakykite

DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ
f t t

Iškalno ,j.
o tuomi prigelbėsite mums išleisti jį gyvesniu, tobulesniu. Užsisakantiems tuo

jaus ant metų ir prisiunčiant tiesiog į administraciją $3.00, duosime Lietuvių Ka-
t.

talikų METRRAŠTĮ Dovanu.

i

Visais reikalais kreipianties adresuokite:

DRAUGAS PUB. C0.
1800 W. 46th St CHICAGO, ILL

V

Reikalingi platintojai ir agentai kiekvienoje lietuvių kolonijoje. Organi 

zuokimie ir tvirtinkime katalikiškos spaudos platintojų armiją, kad neliktų nei vie

nos lietuvio šeimynos, kur neatsilankytų tikras lietuvio kataliko draugas
~ — tvt — » i 4 m w A a »----- - ----
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Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje-
BRIDGEPORT, CONN. 

Gražus vakaras.
Kovo 4 dieną šv. Kazimiero 

dr-ja parengė gražų vakarėlį 
Lietuvių Dienos paminėjimui. 
J šv. Jurgio parapijos svetai
nę susirinko gana daug jauni
mo ir vyresniųjų ir labai pa
doriai pasilinksmino.

J. Mickūnas.

ST. CHARLES. ILL.
*Šv. Onos moterų dr-ja kovo 

4 dienų parengė vakarų, ku 
ris išėjo labai įspūdingai. Va
karo programas susidėjo iš 
muzikos, dainų ir kitų tam pa
našių dalykėlių. Publikos pri
sirinko pilna svetainė ir visi 
likosi patenkinti.

. Ten Buvęs.

ELIZABETHPORT, N. J.
Parapijos naudai vakarienė.
Vasario 29 dienų šv. Petro 

ir Povilo parapijos parapijo 
nys, pasidarbavus šv. Ražan- 
eiaus moterų dr-jai ir vietos 
klebonui, parengė bažnyčios 
•naudai vakarienę. Žmonių 
ant vakarienės prisirinko la
bai daug ir, galima tikėtis, pa
rapijai nemažai liks pelno.
, Gaila tik, kad mūsų pasi

linksminimai dar negali apsi
eiti be saliūno globos. Turė
tume savo viešąsias pramogas 
blaivinti, o čia kaip tik atbulai 
pasitaiko.

Darbai pas mus eina gerai. 
Kai-kuriose dirbtuvėse pakėlė 
darbininkams ir mokesnius, 
tik ne visiems.

Vietinis.

rias dideles ir mažas lietuvių 
colonijas, bet niekur tiek ne
mačiau gyvumo, veiklumo ir 
susipratimo, kaip Hartforde. 
Kas tik čia daroma viskas iš
eina kuogeriausia: jei lošia 
;eatrų,—negali atsigerėti; jei 
dainuoja, — negali atsiklausy
ti ir t. t. Ir kaip-gi Hartfor
de nebus viskas pavyzdinga! 
Juk čia gyvena ir veikia ne
nuilstantis bažnyčios ir tautos 
darbininkas kun. J. Ambotas. 
Vargu surastum antrų tokį 
kunigų, kuris taip būtų pasi
šventęs žmonių reikalams. Be
pigu hartfordiečiams veikti, 
turint tokį kiltadvasį klebonų.

Ir kodėl - gi Hartforde ne
bus viskas žavėtina, — juk čia 
darbuojasi gabus dainininkas, 
jaunikaitis O. Rasmanskas, so
listė p-lė AL Horodeckaitė, 
poetė p-lė U. Gurkliutė ir daug 
kitų gabių jaunikaičių ir mer
gaičių.

Nūdien Hartfordo lietuvių 
kolonija yra pavyzdžiu nevien 
Connecticut valstijoje, bet ir 
visoje Naujoje Anglijoj. Die
ve padėk hartfordiečiams ir 
toliaus gyventi vienybėje ir 
savo uolumu skatinti kitus sa
vo kaimynus prie panašių dar
bų.

Jonas Jaunasis

daug; kaip girdėjau išparduo
ta apie aštuonis šimtus įžan
gos bilietų. Visas pelnas ski
riamas nuo karės nukentėju- 
siems. Vakaras buvo rengia
mas visų įžymesnių draugijų, 
daugiausia gi prisidėjo savo 
darbu Tautos Fondo skyrius, 
ir šv. Kazimiero draugija".

Geistina, kad ir kitos kolo
nijos pasektų clevelandiečių 
pavyzdį.

Girios Duktė.

L. Vyčių 25 kuopos prakalbos.
Kovo 6 d., vakare, Popavi 

čiaus svetainėje Liet. Vyčių 
25 kuopa surengė prakalbas. 
Visųpirmiausia maža vytė, 
p-lė Ver. Žvingiliutė, gražiai 
padekiemavo eilutes “Ilgu, il
gu”. Paskui kalbėjo p. A. M. 
Račkus apie jaunimo reikalus.

Žmonių prisirinko pilna sve
tainė.

L. V.

; SO. MANCHESTER, CONN
Iš SLRKA. 164 kp. veikimo.

Kovo 6 dieną, SLRKA. 164 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimų, kuriame nutarta kovo 
19 dz parengti prakalbas. Be 
to išrinkta komisija rinkti nuo 
karės nukentėjusiems Lietuvo
je aukas pinigais ir drabu
žiais.

• 'Į komisijų paskirta p.p. J. 
Abraitis ir Aleks. Kriščiūnas.

Kuopos pirminiu.

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Dienos apvaik- 

ščiojimas.
Kovo 5 d. čia buvo apvaik- 

ičiojama Lietuvių Diena, šv. 
Kazimiero šventė.

Parengto vakaro progra
mas buvo šioks:

1. Muzika, p. B. Zavadzskio 
orkestrą.
2. Prakalbos, Kun. J. Ambotas 
kalbėjo gan jautriai ir nuosek
liai aiškindamas Lietuvos var 
gingų padėjimų ir ragino au
koti nuo karės nukentėjusiems 
lietuviams. Kalbėtojaus žo
džiai taip sujudino klausyto 
jus, kad kaikurie net verkė. 
Antras kalbėjo klierikas Jo
nas Navickas apie tėvynės 
meilę.

3. Vyčių Himnas, sudaina
vo vietinis šv. Cecilijos cho
ras, vadovaujant vargoninin
kui p. O. Rasmanskui.

4. Prakalba, kalbėjo “Dar
bininko” redaktorius, Pr. Gu 
das, maždaug apie bendrus 
lietuvių reikalus. Tarpais bu
vo dainų deklemacijų, dijalogų 
ir L p.

Programas susidėjo iš 28 
dalių, bet visų čia neišskaity- 
M, tik reikia pažymėti, kad dar 
kalbėjo “Darbininko” admi
nistratorius, A. Kneižis, apie 
jaunosios kartos auklėjimų.

Buvo renkamos ir aukos, ku
rių sumesta suvirš $150.00. Pi
nkai bus perduota T. Fondo 
eantraJimam komitetui.

Vakarų parengė T. Fondo

CLEVELAND, OHIO.
Gausios aukos Lietuvai

Didelis ir įspūdingas ap- 
vaikščiojimas ir prakalbos Lie 
tuvių Dienos paminėjimui įvy
ko čia kovo 5-tą d., 1916 m. 
Buvo užkviesta du kalbėtoju: 
Al. M. Račkus ir P. Purvis. 
Taipgi dalyvavo du žymiausiu 
šios apielinkės choru ir Clev. 
L. T. Benas, P. K. Bučiaus 
vedamas - • '
, Pradedant programų, Vyčių 
25-tos kuopos choras, suside
dantis iš GO nsmenų, vadovau
jant V. A. Greičiui, sudaina
vo dvi daini “Tegyvuoja mū
sų tauta” ir senovės lietuvių 
kariškų dainų.

Pirmiausia kalbėjo p. Pur
vis apie karę; jo kalba buvo 
įspūdinga; žmonės negalėjo 
susilaikyti neverkę; po pra
kalbai p-lė Bron. Skripkaus- 
kaitė deklemavo “Tėvynės 
Šauksmas”. Šiai p-lei dekle- 
muojant net ir aš nesusilai- 
dau neverkus, nes jos tikras 
nudavimas, tarsi sakyte sakė: 
Gelbėkit Lietuvų, amerikie
čiai! Reikia pažymėti, kad p- 
lė B. Skripkauskaitė yra vie
na iš žymiausių šios apielinkės 
mergaičių ir tikra patrijotė.

Paskiaus Clev. L. Teat. cho
ras,vedamas lenkų vargoninin
ko, P. Kramp, sudainavo 
“Sveikiname svečius”; gali
ma pasakyti, kad šis choras 
per 6 ir pusę savo gyvavimo 
metų nesudainavo taip pui 
kiai, kaip šį sykį. Toliaus se 
kė Al. AI. Račkaus prakalba. 
Jis kalbėjo apie Lietuvių Die
nų. Po to buvo renkamos au
kos. P-lė V. Ignatavičiutė ir 
J. Brazaitis surinko $120.15; 
p-lė P. Čeriaukaitė $86.60; p-lė 
Černiutė $85.45; p-lė Z. Bag- 
džiunaitė $77.40. Apie kitų 
rinkėjų pasekmes neteko suži
noti. Aukos buvo renkamos 
į visus fondus. Į Tautos Fon
dų surinkta $409.40; į L. Gelb- 
Fondų surinkta $43.20 ir Liet. 
Šelp. Fondų $27.00. Autono
mijos Fondan aukojo $1.50. 
Viso surinkta $481.10. Tai 
dar ne viskas, nes girdėjau, 
kad clevelandiečiai žada da- 
baigti iki $1,000. Dar p-ni Orei 
čienė padainavo solo, prita
riant pijanu p. Kazlauskui, ir 
p-lė O. Žvingiliutė pasakė eiles 
“Kad aš būčiau”. Teatrališ
kas choras sudainavo dvi dai
nų Užbaigiant programų Vy
čių 25-ta kuopa sudainavo 
“Kar giria žaliuoja” ir Taut 
Himnų. Tuomi programas 

ir nuaidėjo

kad žmogus turėtum ir kietų, lietuvių tarpe randasi daug 
‘sulenkėjusių. Stebėtis tik rei
kia iš tokių žmonių, kurie lie
tuviais būdami, namie ar ant 
susirinkimų vartoja lenkų kal
bų. Ne būtų pikta, kad nors 
teisingai ištartų vartojamus 
žodžius, bet dabar, vienų žodį 
taria lenkiškai ,antrų rusiškai, 
trečių angliškai ir pasidaro to
kia marinalienė, kad sunku ir 
susikalbėti.

Čia randasi viena pašelpinė 
draugija, po šv. Jurgio vardu. 
Gyvuoja ji nuo 1910 m.; pri- 
gulintieji prie draugijos mo
ka į mėnesį 25 c., ligoje pa
šelpos gauna $5.00 savaitėje. 
Pomirtinių suvis nėra. Pri- 
stojantiems prie tos draugijos 
aiškinama, kad galima apsi
drausti lenkų kokiame ten

Zviųzke”. Lietuvių daugu 
ma ten ir draudžiasi

Še, tau,'kad nori, ar ne ge- 
riaus būtų stiprinti savo ka
talikų susivienijmą, vieton 
nešti savo dolerius kokiems 
ten lenkų “Zviązkams”. Susi- 
praskime, lietuviai!

Aukų nuo karės nukentėju
siems čia niekas nerenka. Ne
galima per daug užsipulti ant 
vietos lietuvių už nesirūpini
mų Lietuvos reikalais, nes jie 
rengiasi pasistatyti savo baž
nytėlę ; tnri jau žemės tam tik
slui nusipirkę. Pavasarvj pra
dės ir darbų prie bažnyčios 
statymo. Taipgi malonu yra 
pažymėti, kad mūsų jaunimas 
darbuojasi bažnyčios labui: 
rengia vakarus, lavinasi, juda. 
Daugiausia čia darbuojasi At. 
Kaklauckas, p-lė V. Urpšiutė, 
p. J. Mirapolskis, Ona Dani
levičienė ir p. T. Valasinavi- 
čius. Sausio 23 d., š. m., šios
ypatos parengė vakarėlį baž 
nyčios naudai Amsterdam, N. 
Y. Tapo sulošta “Šalaput- 
ris”. Nors žmonių mažai bu
vo, bet visgi pelno liko 12 dol. 
25c.

Vasario 26 d., tie patys jau
nuoliai, nuvažiavę į Hudson, 
N. Y., parengė margų vakarė
lį; buvo lošimai, deklemacijos 
ir šokiai. Kiek pelno liko dar 
neteko sužinoti.

Darbai čia eina vidutiniškai 
dirbtuvių mažai randasi ir ne
mokančiam amato darbas ne
lengva gauti. Žiema čia iš 
pat rudens šalta ir sniego iki 
valiai.

A. Žvirblis

kaip akmuo, širdį, visgi susi
graudintum ir paduotum Lie
tuvai pagelbos rankų. Gaila, 
labai gaila, kad mes amerikie
čiai taip greit užmirštame tė
vynės vargus! Neaukojame 
kiek reikia tėvynės reikalams. 
Bet visgi nereikia nusiminti, 
nes atholiečiai vis tiek yra 
duosnūs. Ar ankščiau ar vė
liau visgi paduos pagelbos 
rankų.

“Slapieji” vėl iškilo.
Kovo 6 vietiniai gyventojai 

nubalsavo mūsų “sausų” mie
stelį padaryti “šlapiu”. Per 
du metu buvo uždarytos svai
galų įstaigos, o dabar vėl at
sidarys.

Turės lietuviai “amžinųjų” 
bankų savo doleriams sudėti.

25 kuopos šeimyniškas 
vakaras.

Tur būt nė viena Clevelando 
draugystė neparodo tiek gy
vumo, darbštumo ir energijos, 
kaip Lietuvos Vyčių 25 kuo
pa. Mūsų jaunimas kitus 
linksmina ir pats save palink
smina. Užgavėnių vakare vai
kinai sumetę po 50c. paren
gė šeimyniškų vakarėlį, į ku
rį susirinko apie 125 ypatos 
“Kanklių” orkiestra pagriežė 
lietuviškų• šokių ir visi prisi
šoko, pajuokavo, draugiškai 
pasišnekučiavo ir pilni ener 
gijos ir gyvumo išsiskirstė.

Kuopos viršininkė, p-lė Ona 
Žvingiliutė, trumpai prakalbė
jo į besilinksminančius, išreikš 
dama savo simpatijų prie Vy
čių. Taip-gi paskatino visus 
prie uolesnio darbo ateityje. 
Ponas M. Šimonis perstatė 
svečių p. A. Račkų, kuris kal
bėjo apie jaunuomenės sie
kius.

Gavėnios laike Vyčiai daug 
turės darbo su dainomis ir te
atrais ,kol atsakančiai prisi
ruoš prie programų, kurie 
seks tuoj po šv. Velykų.

Clevelando Svečias.

Darbai gerai e:ra.
Pastaruoju laiku Atholyj 

darbai labai gerai eina. Vi
sos dirbtuvės dirba pilnų lai
tą. “Union Twist Drill Co.” 
nuo šios savaitės pradės dirb
ti viršlaikį ir darbo čia nesun
ku gauti; reikalauja darbinin
kų į medžio dirbtuves.
‘Lee Brothers Shoe Co”. kai- 

kurių skyrių darbininkai su 
streikavę laimėjo, paskiaus ir 
kiti pradėjo reikalauti geres
nių darbo sųlygų. Merginoms 
irgi nesunku darbo gauti prie 
šeimynų už tarnaites ir vieš
bučiuose. Svarbiausia, kad čia 
labai geTa dirva apsivedimui. 
Pereitais metais į moterystę 
stojo apie 25 poros. O šiemet 
jau apie 8.

Naujas vargonininkas.
Nuo Naujų Metų vargoni

ninko nebeturėjome; senasis 
pasitraukė kitur. Nuo šios sa
vaitės susilauksime naujo var
gonininko, p. Višniausko. Lin
kėtina jam gero pasisekimo, 

Gailiūnas.

ATHOL, MASS.
Ne kaip nusisekė.

Šiais metais atholiečiai irgi 
apvaikščiojo Lietuvių Dienų, 
kovo 4 . Tų dienų buvo su
rengta lietuvių pobažnytinėje 
svetainėje puikus vakaras, ku
rio programų atliko L. Vyčių 
10 kuopos nariai; jie sulošė 
trijų veiksmų vaizdelį “Ka
rės metu” ir Vyčiai daininin
kai padainavo keletu dainelių; 
kitos - gi Vytės puikiai pade- 
klemavo.

FREELAND, PA:
LietuviaMrtbflkai gerai 

sugyvena.
Čia, kovo 4 dienų, šv. Kazi

miero parapija apvaikščiojo 
savo bažnyčios globėjo šventę. 
Nors parapija susideda iš lie 
tuvių ir lenkų, bet pasidėko 
jant diplomatiškiems kun. J. 
Inčiuros gabumams, viskas y- 
ra vedama puikioje tvarkoje 
ir kaip lietnvhii, taip ir lenkai 
yra užganėdČBtf.’ Pėtnyčioje 
per mišparus lietuvišką 
pamokslų paąakė kunigas 
P. K. Čėsnia iš Tama- 
ųna; lenkiškai - gi kui. M. 
Pachncki iš MęAdoo; mišpa
rus atlaikė kun. L. Stachowicz 
iš Shenandoah; jam-gi assis- 
tavo dijakonu — kun. K. Stri-. 
maitis iš Hazelton, subdijako- 
nu — kun. Rubinovicz iš Mc- 
Adoo. Kovo 4 d. sumų atlai
kė kun. P. K. Čėsna, pamokslųVėliau, jau beveik vakarui 

besibaigiant, atvyko susivėla-iį^įį^f paSaįe7kun; Bubfno: 
yęs p. Jonas J. Ramanauskas Apart virgminėtų dar
iš So. Boston, Mass. Jis kai- j sekantieji kunigai dalyvavo: 
bėjo ilgokai ir apie daugelį da-!^ g Paūtienius ig Shenan-

įdoab, kun. Žibura iš Hazelton
Aukų nukentėjusiems nuo'jir vietinig glavokų kūniga8.

karės per šią Lietuvių Dieną 
nedaug tesudėjo; nuo vakaro 
pelno liko $16.95, o surinkta 
per vakarą $17.96. Viso $34.91.

Dar svarbu pažymėti, kad tų 
pačių dienų buvo parengta 
“Lithuanian-Polisb Tag Day” 
ir vakare “Opera House” p

L- V. 10 kp. Račiūnas rodė savo paveiks-
Lietuvos šelpimo reikalais, tas.
"Vietos katalikiškos draugi

jos ir Tautos Fondo skyrius 
bendrai apvaikščiojo Tautos 
šventę, šv. Kazimiero dienų,
pobažnytinėje svetainėje. Pir- Ir pas VTHIS lietuvių veikiama.

Svečias.

ALBANY, N. Y.

miausia pastangomis L. Vyčių 
10-os kuopos buvo sulošta vei
kalas “Karės Metu”; gerai 
nusisekė, buvo pasakyta kelios 
deklemacijos ir D. Karoblis 
plačiai išdėstė Lietuvių Istori
ją. Toliaus choras sudainavo 
tris daineles: Vyčių Hymnų, 
Lietuvių Hymnų ir “Ant Du- 
bisos”. Paskiaus kalbėjo Jo
nas J. Ramanauskas iš S. Bo
stono, L. D. 8. centro raštinin
kas. Taip nuosekliai ir pa
vyzdingai apibėgo dabartinius 
mūsų reikalus, kad publikų

ilnai

Skaitant laikraščius ,nei sy
ki neteko užeiti žinučių iš Al- 
bany. Tiesų pasakius, čia lie
tuvių mažai randasi, bet apie 
jų veikimų verta šį - tų para
šyti. Siame mieste lietuvių 
randasi maždaug apie 50 šei
mynų, tarp kurių yra netik 
paprastų darbininkų, bet taip
gi ir biznierių ir namų savi
ninkų. Pirmiaus vietiniai lie 
tuviai snaudė nieko neveikda
mi, bet šiuo briku šiek tiek 
pradeda krutėti j Katalikiško
ji spauda paa m pradėjo

kad mokintumės savo kalbos 
su noru ir pasišventimu. Ji
sai sakė: “mokinkitės... kaip 
išeisite iš mokyklos, tai, be a- 
bejonės, apsigyvensite savų
jų tarpe, būsite daugiau mo- 
kynisę už kitus..., jūs kiti pra
šys ar tai draugijų susirinki
muose, ar tai kokiam kitam 
atsitikime, kad jus jiems ką 
pasakytumėte. Na, o kaip bus 
nemalonu, jeigu jausitės, kad 
nežinote savo kalbos gramati
kos ir negalite supinti sakinį 
kaip, reikia!... Paskui ir tie 
patys prasti žmonės išgirdę 
prastai vartojant kalbų, nusi
juoks ir pasakys: tiek jisai y- 
ra pasimokinęs, kad ir sa
vo prigimtos kalbos nežino; 
todėl mokintitės savo kalbos 
su noru ir pasišventimu”. To
liaus sakė: “kad aš pažinčiau 
ūsų kalbą ir jūsų kalbos grar 

matiką, tai aš pats pakvosčiau 
jus ir dažinočiau ar jūs mo
kinatės gerai, ar ne. Gaila

bepriėmė j “Tarybų”, nž tai 
buvusios visos išstojo iš to 
“cieilikų” abazo ir mano pra 
dėti veikti vienos sau.

Parapijos susirinkimas.
Nedėlioj, kovo 5 d., š. m., 

pas mus atsibuvo parapijos 
susirinkimas; ‘žmonių buvo 
pusėtinai įr gal būtų kas ge
ro, kas nauja nusvarstyta, bet 
kur čia tau, kai-kurie jau prieš 
susirinkimą triukšmų kėlę, o 
kaip jau pačiame susirinki
me, tai net sarmata ir rašyti. 
Gaila, kad pas mus randasi 
tokių nesusipratėlių...

Aukos Tėvynei.
Prieš porą savaičių vietinis 

klebonas, kun. V. K. Taškū- 
nas, paskelbė bažnyčioje, kad 
kovo 5. rinks aukas dėl pavar
gusių Lietuvoj. Taip ir atsi
tiko; nedėlioj per mišias pats 
klebonas rinko aukas. Aukų 
sulinkta apte $125.00, kurie

. . v x , . tuojaus buvo pasiųsti į Tau-man kad as pats to padaryti pontj^
negaliu. Bet aš tikiuos, kad 
us mokinatės gerai ir kaip 
iriguli mokintis... Man jūsų 
mokytojas Jurgis sako, kad 
jus mokinatės gerai... Lig-šiol 
už mokinimą si lietuvių kalbos 
aipsnių (marks) nesiunčiau 

nei jūsų tėvams, nei jūsų glo- 
lėjams; bet ateityje manau 
tai daryti... Duosiu Jurgiui 
užrašomąją knygelę (marking 
book), o jis man turės suteik
ti kas bertainis (metų) kas 
kiek iš jūsų padarėte. Moky
kitės gerai!”

Malonu mums kad apie mus 
ir mūsų kalbą kas-kart dau
giau pradeda žingeidauti čio
nykščiai tėvai pranciškonai.

Savasis.

ALLEGANY, N. Y.
(St. Bonaventūre College 

and Seminary)
Kovo 4, 1916 m. L. R. K. 

AI. Sus-mo Vil ta kuopa turė7 
jo susirinkimų, kuris buvo su
rengtas apvaikščiojimui • šv. 
Kazimiero šventės. Susirin
kimas buvo su programų. 
Programe dalyvavo sekantieji 
draugai: J. Afiliauskas, A. Mi- 
sevičia, L. Brigmonas ir J. 
Paškauskas. Pirmas skaitė re
feratų “Lietuvių atbudimas 
Amerikoj”, antras pasakė ei
les “Paukštelis”, trečias skai
tė referatų apie socija- 
lizmų, ketvirtas kalbėjo 
apie šv. Kazimiero gyveninių.

Programas buvo labai turi
ningas, ir gerai atliktas. Vi
si draugai sakėsi esu labai už
ganėdinti.

Apart to dar buvo svar
stomi kuopos reikalai: išrink
ta naujas iždininkas J. Kund- 
reckas, vieton sustreikavusio
jo Č...; ir sumesta šiek tiek 
aukų pagelbėjimui brolių ir 
sesučių Lietuvoj, nuo karės 
nukentėjusių. Aukojo sekan
tieji draugai po dolerį: L. 
Brigmonas, J. Afiliauskas, J. 
Paškauskas, J. Rvirskas; po 
pusę dolerio: — J. Mikulskis. 
Viso sykiu — ketnri doleriai 

pusė. Pinigai pasiųsta

šv. Mikolo dr-jos auka.
Tą patį nedėldienį šv. Miko

lo draug. laikytame susirinki- 
me vienbalsiai paskyrė $25.00 
iš kasos dėl nukertėjusių Liiar 
tavoj. Pinigai likos pasiųsti 
per draugijos iždininkų į f. 
Fondų.

Tas parodo, kad vietos lie
tuviai atjaučia savo Tėvynė* 
vargus.

Taip.

CLIFTON HIGHTS, PA.
Vasario 25 dienų apturėjau 

iš SLRKA. centro 10 “Drau
go” numerių. Nuoširdžiai a- 
čiū!

Kaip suprantu, man tuos 
laikraščius p'rišiųstaTSraiJatin- 
ti; visų lietuvių mylimą laik
raštį “Draugą” paskleisti sa
vo draugų tarpe.

Tik gaila Cliftone Hights 
visai mažai lietuvių randasi; 
išviso 10 šeimynų ir 4-5 pa
vieni. Didesnė lietuvių pusė 
pakrikę ir daugiaus garbina a- 
lutį ir baltakę, kaip apšvietą.

Turime 3 saliūnus ir vieną 
svaigalų sandelį, kuriuos gana 
uoliai lanko mūsų tautiečiai; 
ten jų visas nusiraminimas ir 
pagoda. Prie bačkutės ir tė 
vynės vargus apsvarstoma ir 
kitus visus reikalus aprūpina
ma.

Kai-kurie lietuvių prisišlie
jo prie lenkų parapijos ir dr- 
gijų, kiti “Saulę” skaito, o 
yra ir tokių, kurie skaito ir 
gerus, naudingus laikraščius. 
Tai mūsų miestelio lietuvių vi
sas veikimas.

Keturius prisiųstus “Drau
go” numerius paskleidžiau 
pažįstamųjų tarpe, kitus sau 
pasilikau.

Greičiausis.

ir
“Draugo” redakcijai, kuri 
j no s perduos Tautos Fondui.

Daugiau beveik nieko naujo. 
Lietuvių kalbos painokas, kaip 
buvo, taip yra r«fguliariškai 
laakeaMs. Praeit

ROCKFORD, ILL
Draugysčių Taryba skilo.
Kad išvengus nesusiprati

mų ir nepasidarius sau nuo
stolių, prieš trejetų metų čia 
likosi sutverta draugijų “Ta
ryba”, kuri būdavo kaip tą 
siena, prie kurios draugijos iš
vengdavo nesusipratimų. Bet 
priėjo laikas, kad ši “taryba” 
virto į caro valdžios įstaigų, 
t. y. pradėjo valdyti, netik 
draugijų, bet ir pavienių as
menų laisvę. Uždraudė, kad 
daugiaus lietuviškų draugijų 
nebūtų tveriama, išleido atsi
šaukimus, po kuriais pasirašė 
vyriausi Šliupo - Mockaus pa
sekėjai, kad “lietuviai dau
giau draugijų notveTkite, o dė
kitės į dabar esančias “Tary
boj”. Katalikiškų draugijų

mėnesio | buvo mažuma, užtai katahkai 
r

BINGHAMTON, N. Y.
Naujas “cieilikų” mokslas.
Ligšiol “cicilikai” gilėsi, 

jog jie yra platintojai artimo 
meilės, prašalintojai visokių 
skriaudų tarp darbininkų, o 
dabar naujas mokslas pas juvs 
įvyko. Jeigu matai, kad kzta- 
’ikas geros širdies, tai plėšk 
iš jo, — kaip tik pagal žydų 
talmudo. Ne dyvai, kad žydo 
Afarkso pasekėjai taip daro. 
Dar ne užgijo ana žaizdok*?, 
rią padarė katalikams “ei**-'' 
likai” lietuviai Binghamton*, 
N. Y. atimdami išmokėtų že
mę dėl būsiančios bažnyčios, 
bet dabar jau rengės jie ir kė
tus lotus nuo katalikų išplėšti.

' Į Negalėdami ramiu būdu iš
gauti, “cicilikai” atsišaukė j 
“Supream Court”, kad jiente 
būtų atiduoti tie lotai. Jie ne
nori, kad Binhamtone būtų Jk 
K. bažnyčia; jie pastatysiu 
kas-žin kokį svarbų namų. Ar 
tik ne “Alarkso rojų” čia ant 
žemės?

Gal niekur lietuviškose ko
lonijose taip nėra išdykę lie
tuviai, kaip Binghamtone. Sa
vo teatruose, kalboje vartoja 
šlykščiausius žodžius prieš ti
kėjimų. Palaidumas toje ko
lonijoje ant augščiausio laip
snio yra išsiplatinęs.

Jau daugumas lietuvių kra
tos nuo “cieilikų” mokslo. Ma 
vienas sako, jog atsidarė 
mums akis, paregėjome prie 
iko veda jų “cicilikiškas” mok
slas. Motynos savo vaikų iš
sižada ir bėga sau. AI ūsų var
liai stojosi stačiai žvėrį min. 
Jauuoji karta — tai kita 
loma. Tokios liūdnos naujie
nos iš mūsų krašto.

Katalikas.

]o|

S0. BOSTON, MASS. 
Darbai.

Darbai čia eina gerai; ma
žai yra žmonių be darbo, ke
tos dirbtuvės dirba dienų m 
naktį.

Vyčiu 17 kuopos veikimas.
Praeitais metais Vyčių kuo- 

pa sulošė daugelį veikalas 
tarp kurių svarbesni “GedU 
mino Sapnas” ir “Vienas v* 
mūsų turi apsivesti”. Žmo
nių į tuos vakarus lankėsi 
daug- Naujiems metams ne
stojus ir naujai valdybai pra
dėjus veikti ir gi gerokai 
padirbėta. Kaip girdėti, V 
čiai surado tinkamą vietą,

i katalikai
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Mokykla.
Čia yra Vyčių ir Moterų Su

jungus'mokyklos, kur mokyto
jauja kun. F. Kemėšis, F. V. 
Strakauskas, ir P. Gudas. Iš- 
guldinėjimai įvyksta pėtny- 
čios vakarais. Tik nežinia 
kodėl labai mažai tesilanko 
mokinių.

Moterų Sąjungos kuopa
Jau netoli metai, kaip čia 

susitvėrė L. R. K. Moterų Sų- 
jungos 13-ta kuopa ir per tų 
laikų daug nuveikė. Atidarė 
vakarinius kursus, Surengė 
nemažai prakalbų ir po Vely
kų žada sulošti “Kūmutės”.

Iš L. D. S. 1-mos kuopos 
veikimo.

Visos kuopos ir draugijos 
darbuojasi ir lavinasi; taip- 
pat ir Darbininkų Sų-gos kuo
pa nepasilieka. Stipriai lai
kosi. Buvo jau tartasi apie 
lietuviško banko ir lietuviškos 
rakandų (furniture) sankro
vos atidarymų. Laikui bėgant 
viskas įvyks.

Marijos Vaikelių draugija.
Keletas mėnesių atgal susi

tvėrė čia vaikų kuopelė. Iš 
pradžios prie jos prisirašė 35 
nariai; bet šiandienų ji turi jau 
150 narių. Sau į pagelbų pa
kvietė keletu Vyčių 17 kuopos 
narių. Įsitaisė krutamųjų pa
veikslų mašinų ir jau kelis syk 
rodė pamokinančius paveiks
lus. Praeitų subatų, kovo 5 d., 
turėjo savo mėnesinį susirin
kimų, kuriame vienbalsiai. nu
tarė paaukoti $10.00 nuo karės 
nukentėjusiems vaikams Lie 
tuvoje. Vasarai besiartinant 
vaikučiai mano padaryti kele
tu ekskursijų. Be to žada
ma surengti didelę paro
dų: piešinių, siuvinių, mezgi
nių ir tt

gulėjo apie 15 narių. Lavino
si savo tėvų kalboje, rengė te
atrus, koncertus, diskusijas. 
Bet paskiaus, jiems sutverus 
“base bąli” skyrių, viskas pa- 
įro. Prasidėjo sumišimai ir 
nariai išsiblaškė į visas puses. 
Laikas būtų ir vėl lietuviams 
moksleiviams į vienybę sueiti.

Tautos Fondo skyrius ir 
“Tag Day”.

Tūli sako, kad So. Bostono 
Tautos Fondo skyrius miega. 
Tas netiesa. Jis tesidarbuo- 
ja. Bal. 16 d. surengė “Tag 
Day” Bostono mieste. Aukas 
rinko čia augę ir gimę. Iš 500 
So. Bostono lietuvių augusių 
ir gimusių Amerikoje tik 25 
atsirado, kurie tų dienų pano
rėjo Lietuvai patarnauti. Tuo-Į 
met paraginta, kad iš Lietuvos j 
atkeliavę prisidėtų prie to t 
darbo. Susirinko 150.

Tokiam Bostonui tai per 
mažai. Vienų gatvių čia ran
dasi daugiaus tūkstančio.

Putinėlis.

vų garbink.
Lietuviai katalikai gyvena 

sutartinai ir visos laisvama
nių dedamos pastangos tų vie
nybę suardyti, niekais nueina.

Būtų geistina, kad į šį mies
telį atvažiuotų • daugiaus gerų 
žmonelių. Darbo visiems už
tektų.

Misijos.
Šv. Kryžiaus lietuvių para

pijos bažnyčioje kovo 19 die
nų prasidės misijos ,kurios 
trauksis dvi savaiti. Bus ke
letas kunigų iš kitur. Visiems 
Daytono parapijonams vertė
tų tas misijas aplankyti ir pa
siklausyti naudingi} nurody
mų..

Sargas.

S0. PHILADELPHIA, PA.
Vyčių vakaras.

Kovo 4 dienų šv. Kazimiero 
bažnytinėje svetainėje Liet. 
Vyčių 3-čia kuopa surengė 
margų vakarų, nuo kurio visų 
pelnų (70 dolerių) paskirta 
Tautos Fondui.

Mūsų Vyčiai atsižymi darb
štumu ir prie kiekvieno gero 
sumanymo visuomet noriai 
prisideda. Geistina, kad ir 
toliaus darbuotūsi su tokiuo 
pat uolumu.

Aušrelė.

NEW HAVEN, CONN.
šv. Kazimiero Diena.

Šios kolonijos lietuviai iš
kilmingai apvaikščiojo šv. Ka
zimiero šventę kovo 5 dienų.

Šv. Kazimiero draugija ir 
Vyčių kuopa parengė prakal 
bas pobažnytinėje svetainėje. 
Kalbėjo kun. Pankauskas apie 
organizacijų reikšmę lietuvių 
viešame gyvenime, vienybę ir 
veikimų. Po prakalbos buvo 
deklemacijų, dainų ir muzikos. 
Paskiaus buvo renkamos au
kos nuo karės nukentėjusiems 
lietuviams. Žmonių buvo 
daug.

Pinavijas.

Moksleiviai.
Gana puikiai čia gyvavo

DAYTON, OHIO.
Darbai gerai eina.

Šio miestelio lietuviams ge
rai einasi: darbo nestoka, už
dirba neblogai, — tai ko, ro-

Mokeleivių kuopa, į kurių pri-dos, ir reikėtų — di/bk ir Die-

BRIDGEPORT, CONN. 
Lietuvių Dienos paminėjimas.

Šv. Kazimiero šventę, kovo 
4 dienų šio miestelio lietuviai 
gana iškilmingai apvaikščiojo. 
Rytų šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje buvo atlaikytos gedu
lingos pamaldos už žuvusius 
mūsų brolius karėje. Vakare 
šv. Kazimiero Kar. dr-ja po
bažnytinėje svetainėje paren
gė vakarų.

BRIDGEPORT, CONN.
Į laikraščius iš visur rašo- 

pasiryžau i ir aš Bridge-

Vyčiai ir Vytės netiktai čia,bet priešingai, ragina ir žadina streiko šiemet nebus, nes kom-

ma
portų antųjį šiose gadynėse 
Kssenų, su visuomene supažin
dinti. Be kitų visokios rūšies 
dirbtuvių buvo čia nuo seiliaus 
patronų ir šautuvų dirbtuvės. 
Karei prasidėjus greitu laiku 
padidinta tas dirbtuves dešim
teriopai. Kame pernai buvo 
pelkės ir laukai — šiandien 
kol akis užmato milžiniški 
murai traukiasi. Kaine nese
nai dirbo vos du tūkstančiu 
darbininkų ir darbininkių, da
bar dešimtimis tūkstančių dir
ba ir tai dar trūksta: garsi
na vietiniuose laikraščiuose, 
jog per sekančius 4 mėnesius 
priimdinės po 2000 žmonių. 
Privažiavo įvairių tautų žmo
nės, nemažai tarp jų ir lietu
vių. Dabar ten tas tiktai ne
dirba, kas tingi arba ieško 
lengvesnio sau darbo. Visose 
dirbtuvėse dirmama 8 vai. ir 
gan gerai apmokama. Dauge- 
lyj dirbtuvių darbas varomas 
dienų ir naktį, keliomis darbi
ninkų atmainomis. Vargas 
naujiems atvažiavusiems, tik
tai stokoja namų apsigyveni
mui. Su laiku toji kliūtis, ži
noma, bus prašalinta, nes nau 
ji namai statoma su neapsa
komu greitumu.

Tarp lietuvių gyventojų y- 
patingo judėjimo kol kas ne
jaučiama. Tikimasi vienok, 
jog susitvėrusi gana skaitlin
ga Vyčių kuopa, kuri jau savo 
pradžioje daug nuveikė, suža
dins vietinę kolonijų; tuo la- 
biaus jog galima patėmyti ta
me skaičiuje daug esama darb
ščių vyrukų ir merginų, kurie 
karštai myli savo tikėjimų ir 
tautų. Baisi ta šmėkla, tie Vy
čiai, mūsų “cicilikams”, lais
vamaniams ir kitiems tautos 
suskiam. Tirpsta pastarųjų

ir visose lietuvių kolonijose su 
laiku prisidės prie visiško lais-

savo' narius rengti koncertus, 
teatrus ,vakarus su dainomis,

vamanybės išnaikinimo arba monologais, šokiais ir t. t.
tos “cicilizmo” ligos išgydi- 
mo. Yra tai tiktai laikina ma
nija; ankščiau ar vėliau žmo
nės besišviesdami turi susi-

Prakalbų pažadinti, prie toB 
naujos Vyčių kuopos įstojo 24 
nariai, visi-gi kiti tenai bu
vusieji prisižadėjo ateinančia-

panija nuo 1 d. balandžio pa
kels mokestį: 3 centus ant to
lio kasėjams ir uždės viršaus 
5 nuošimčius paprastiems dar
bininkams.

Parapijonasr

prasti ir visas jų kvailybes pa-|me susirinkime ir-gi prisira
šyti jon.

Po tam tapo rinkta valdyba. 
Pirmininku išrinktas Juozas 
Mickeliūnas, pirmininko pag. 
— Antanina Buividžiutė, fin. 
rašt. — Ag. Kacevičiutė, prot. 
rašt. — Ona Čižauskaitė ir ka
sos globėju — Andrius Kudir
ka. Sekantį susirinkimų nuta
rė laikyti kovo 14 dienoj.

Shėboygano Vytis.

žinti.
M a panas.

SHEBOYGAN, WIS.
Nauja Vyčiu kuopa.

Ačiū vietinio klebono, kun. 
Slavyno, pasidarbavimui čia 
susitvėrė Vyčių kuopa. Idant 
kuodidžiausį jaunuomenės 
skaitlių pažadinus prie tos 
naudingos organizacijos, kun. 
Slavynas pasikvietė talkon iš 
Chicagos p. Pakštų “Vyčio” 
redaktorių, uolų ir visiems ži
nomų veikėjų. Šv. Kazimie
ro dienoje, bažnytinėje svetai
nėje 7.30 vakare buvo sureng
tos tam tikslui prakalbos. Ati 
darius susirinkimų, vietinis 
klebonas pirmiausia pa
aiškino skaitlingai susirin
kusiai jaunuomenei surengtų
jų prakalbų tikslų, plačiai iš-

VVESTVILLE, ILL.
Ferai.

Vietinė šv. Petro ir Povi
lo Lietuvių R. K. parapija pa
rengė ferus parapijos naudai. 
Ferai tęsėsi per ištisų savaitę. 
Žmonės skaitlingai kas vaka
ras rinkdavos; ateidavo net 
svetimtaučiai. Taip gi buvo 
suaukota ir supirkta daug vi
sokių daiktų dėl išlaimėjimo. 

dėstydamas prakilnius Vyčių ^viso per šiuos vakaius su
uždavinius. Po to kalbėjozp 
Pakštas, kurį susirinkusieji 
pasveikino karštu delnų ploji
mu. Pirmoje savo kalboje 
svečias aiškino jaunimo pa
šaukimų ir jo priedermes abel
nai; o antroje — nuodugniai 
išgvildeno Amerikos lietuvių 
jaunimo uždavinius. Toji kal
ba padarė ne mažų įspūdį į 
susirinkusius ,o kas labiausia 
išblaškė klaidingas apie Vy
čius nuomones, būk. tai esanti 
“davatkų” organizacija, už
draudžianti savo nariams vi
sokių net ir dorų, gražių pasi
linksminimų, šokių ir kitokias

rinkta virš $900.00. Apmokė
jus visas išlaidas, beabejo liks 
lar gerokai, pelno parapijos 
naudai. Be to keletas daiktų 
buvo neišloštais, pasiliko toli
mesniu! laikui. Ypač daug fe
rais rūpinosi, padedant para
pijos komiteto nariams, vieti
nis klebonas, kun. S. Bystras. 
Žmonės ferais buvo užganė
dinti. Komitetas ir klebonas 
nuoširdžiai dėkuoja visiems at 
Šliaukiusiems, visiems, kurie 
kų-nors paaukojo dėl ferų ir 
darbavosi juos rengiant.

. .... ... . . , . .. pramogėlės. Vyčių konstitu-skaitlius, mtekme m nyksta,ne , •• •,’ • • u • • • tucija ne tik ne draudžia jau-vien tiktai pajuokai ir panie- 
Parapijonas A- kai medega. Gal ištikrųjų nuomenei linksminties, bet

Darbai.
Šiuo laiku pas mus darbai 

anglių kasyklose eina gan ge
rai. Dirbama beveik kasdien. 
Žmonės džiaugias išgirdę, kad

SHAMOKIN, PA.
A. f A.

Liudvikas Dobilinskas.
Nedėlioj, 27 d. vasario, per

siskyrė su šiuomi pasauliu 
Liudvikas Dobilinskas, paei
nantis iš Suvalkų gub., Kalva
rijos par. Amerikoj išgyve
no 26 metus; visų laikų dirbo 
anglių kasyklose; ilgus metus 
prigulėjo prie draugystės Iv. 
Mikolo, ir prie Blaivininkų. 
Mirė netikėtai Šv. Mikolo 
bažnyčioj, Shamokin, Pa. Išė
jo visiškai sveikas 8 vai- ant 
mišiųj ir besiinelzdamas, prieš 
mišias persiskirė su šiuomi pa
sauliu. Vietinis klebonas su
teikė paskutinį patepimų mir
štančiam ir kitas apeigas atli
ko. Buvo tai doras ir geras 
žmogus ir pavyzdingas ki
tiems, nes savo gyvenime nie
kados neapleido šv. mišių ir 
mišparų, nes labai mylėjo 
Bažnyčių ir gausiai ant jos au
kojo. Nabašninkas Dobilins
kas turėjo 55 metus; paliko di
džiame nuliūdime moterį, su 
kuria išgyveno 28 metus, ir 4 
sūnus, ir 4 dukteris, iš kuriu 
2 yra ištekėję ir vyriausias 
sūnus vedęs.

A. Baronas.
—

PLYMOUTH, PA. 
Jaunimo vakaras.

Kovo 5 pobažnytinėje sve
tainėje šv. Kazimiero parapi
jos jaunimas surengė gana 
margų vakarėlį. Eiles kalbė
jo: Česnų Ona — J. J. K. —» 
“Bitelė”; čėsnų Marė—Gur- 
kliutės — “Delko?”; Berno-

“DRAUGO” SPAUSTUVĖ GERAI IR ATSA
KANČIAI ĮRENGTA. ATLIEKA VISOKIUS SPAU
DOS DARGUS. IŠLEIDŽIANT DIENRAŠTĮ 
“DRAUGO” BENDROVĖ PIRKO NAUJA PRE- 

Sft IR KITOKIAS REIKALINGAS MAŠINAS
IR INTAISUS.

NAUJAS “DRAUGO” SPAUSTUVĖS PRESAS.

Raidžiu rinkimo mašina 
“I N T E R T Y P E”

Raidžiu rinkimo mašina 
“L I N 0 T Y P E”

tavičių Veronika, — Gurkliu- 
tės — “Varginga Tėvynė”; 
Ragelių Liudvikas — Jono
— “Į Tėvynę”; Simanavi
čių Antanas — Barono —• 
“Girtuoklių sueiga”.’ Dai
navo solo; Ragelių Liudvikas
— Petrausko — “Ko liūdit 
sveteliai”; Bozų Gėdas—Šim
kaus — “Vai varge”; Bėn- 
cevičių Pranė — Šimkaus —* 
“Pamylėjau vakar”. Iš visų 
geriausiai atsižymėjo Bance- 
vičių Pranė dainuodama “Pa
mylėjau”. Septynių metų 
mergaitė, bet gi... balselis! 
Kun. Stručiais trumpai kalbė
jo apie Lietuvos Istorijų.

Galutinai buvo sulošta “Į 
mokslų”. Dalyvavo lošime: 
Juras Burdulis. (Pociui), 
Sinkevičių Genė (Pocienė), 
Bancevičių Antanas (Jonu
kas), Kirvelevičių Andrius 
(Petriukas), Tartalių Ona 
(Masiulienė), Urbanavičių An 
tanas (Praniukas), Lukoševi
čių Magdė (Mokytoja), Karo
lis Ulevičius (Siuvėjas). Lo
šimas pavyko. Žmonių būta 
apie 300. Visi gražiai klau
sėsi.

Bep.

“Draugas” Ge- 
riausis Lietuviu 

Draugas.
Skaitykite

“Draugą”.
«52SZ5ESffiZSZSBrCę2SZ5ZSZra 
{d Užslraiyk tau ar *svo pažįstamiems

Lietuva) nei Amerikoj

VIENYBE LIETUVNINKU i
Eina |au 30-tus metus.

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
puse1 metą. Kanadoje $2.SO metams; 
$1.2S pusei metų. Angliloj, Lietuvoj Ir Į

M kitur $.1.00 metams; $1.50 pusei m.
[J* Pamatiniui vien) num. siunčiam dovan’l į

Knygų katalogą siunčiame ant paraikė- ! 
lavlmo dovanai.

J. J. Pauksztis & Co.j
120-121 Uraad Str^



Redakcijos Pastabos.
Susiartinimo su 

Sandariečiais
Klausime.

Karštas ir gyvas susiar- 
tiniink) kataliku su sanda
riečiais ūpas pradeda 
smukti. Tam ūpo nuslugi- 
mui yra nemaža priežasčių.

Vieni iš svarbiausių gal 
bus ta, kad mūsų t. v. san- 
dariečių ar tautininkų, 
kaip neturėta, taip neturi
ma išdirbtos principų plat
formos, neturima savo aiš
kios pažvalgos. Pas juos 
frakcijų frakcijėlės; vienų 
šen tempiama, kitų prie
šingon pusėn pasinešta.{ 
.Vienų viskas kraunama ant 
tėvvnės meilės, kitu dau- 
giau plakamasi prie “pir- 
meivystės”, dar kitiems 
laisvamanybė kvepianti. 
Ūpo pagauti, vieni iš san- 
darieeių nesenai nekenčia
mus “klerikalus” vadina 
“broliais katalikais”, kiti 
tiesiog katalikais, treti po 
senovei klerikalais pravar
džiuoja. Dar kiti, norėdaim 
panašių savo tarpo suirutę, 
pasiskirstymų pas katali
kus inešti, jau skirsto kata
likus į “pažangiuosius” ir 
“atžagareiviskuosius”, pas
tariesiems klerikalizmo lo-u
pą segdamfi.

Tiek tegalime pasakyti, 
kad katalikų skirstymas 
.visai nevykęs. Pas katali
kus yra vienodumas ir jie 
savo tarpe vienybę užlai
kys. Tarp jų nėra nei “pa
žangiųjų”, nei “atžagarei
vių”. Jie yra vienas kūnas.

Kas kita su sandarie
čiais. Jie į Sandarų tapo 
sušluoti su įvairiais ir 
skirtingais principais, nuo- 
mouiavimais. Jie tarpu sa
vęs nėra susiklausę. Ką 
vieni sako, kiti kritikuoja, 
ką vieni nutaria kiti prieši
nas. Su tokiais rimtai ne

susitarsi, kuomet vieni nori 
veinybės su “broliais kata
likais”, o kiti iš prievartos 
tariasi su nekenčiamais 
‘klerikalais”.

Paduodame čia iš “Vie
nybės Lietuvninkų” katali
kų ir gandariečių nutari
mus, padarytus Philadel- 
pliijos posėdyje, 24 d. va
sario.

1). Abi sriovi atranda, jog ga
lima bendrai darbuoties:

(a) Lietuvos šelpime, (b) 
Lietuvos liuosybės išgavime, 
c) Lietuvos atstatyme.

2) Bendram griovių veiki
mui reikalinga augšeiausioji 
įstaiga — Amerikos Lietuviu 
Taryba.

3) .AL Tarybos sąstato.
(a) Sulyg katalikų atstovų 

pasiulijimo, atstovai renkami 
iš didžiųjų organizacijų.

(b) Pagal dabartinį abiejų 
sriovių organizacijinį stovį, A 
L Taryba susideda tuo tarpu 
iš 12 narių: 7 katalikų ir 5 
tautininkų, o toliaus, naujoms 
ar džbar gyvuojančioms katali
kų organizacijoms siunčiant į 
AL Tarybą daugiau atstovų, 
— tautininkai ant tiek irgi 
didina savo atstovybę tokiu 
pat būdu, ar, negalint to pa
daryti, dareuka iš ALTS. rei
kalingą atstovų skaitlinę. To
kia išimtis pamatuojama tuo
mi, kad katalikų sriovė sten
giasi tverti vis daugiau orga
nizacijų, kadangi tautininkų 
veikime apsireiškia palinkimas 
koncentruoti organizacijas.

4) Svarbesniuose įnešimuo
se visų ALT. narių trečdalis, 
susidedantis iš vienos bi ko
kios sriovės atstovų, gali sus
tabdyti nutarimą ir pavesti 
įnešimą savo didžiųjų organi
zacijų valdybų nusprendimui. 
Pastarųjų nuomone gali neda- 
leisti nutarimo.

5) .Viduriniai santūriai tar
pe sriovių. Delei pasekniinges- 
nio bendro darbo lietuvių gy
venime abidvi sriovi, ineinan- 
ti į bloką, statosi sau už išly
gą gerbti vieni kitus ir neka
riauti prieš krikščioniškus 
principus.

Reiktų nutarti: —
6.) Pasekmingam aukų rin

kimui geistina sujungti abiejų 
sriovių šelpimo fondus ir iš

vien veikti aukų, rinkime.
7) Abiejų šelpimo fondų su

jungimas turi būt pamatuo
tas aut sekančių išlygų: ___

(a) . Gelbėjimo Fondas lik
viduoja savo veikimą ir įstoja 
į Tautos Fondą.

(b) . Visos aukos inplaukian- 
čios į bendrą Tautos Fondą 
yra skiriamos vien tik šelpi
mui.

8) .Politika, (a). Abi sriovi 
palaiko savo politiškus fondus: 
Katalikai atskiria iš Tautos 
Fondo politiškąjį skyrių, iš 
kurio ir sudaro savo Politiš
kąjį Fondą, — priskiriant jį 
prie L. R. K. Feedracijos. Gi 
tautininkai palaiko savo Auto
nomijos Fondą posenovei prie 
ALT. Sandaros.

(b). Kiekviena sriovė atsky
riai darbuojasi inplaukų rin
kime į savo politiškus fondus';
(c). Reikalingus politiškiems 
reikalams pinigus Amerikos 
Lietuvių Taryba išgauna iš 
abiejų politiškų fondų propor
cijoj pagal atstovybę.

9) . Lietuvos restauracija. A 
L Taryba rems visus užmany
mus ir darbus, vedančius prie 
lietuviškų kapitalų spietimo 
įvedimui Lietuvon.

10) . Šitoji .sutartis tarpe ka
talikų ir tautininkų sriovių yra 
tik laikine ir gali būti per
mainyta ar patvirtinta. Visuo
tinuoju Seimu, kurį geistina 
būt Sušaukti drauge su, ar 
tuoj po, — abiejų sriovių di
džiųjų organizacijų seimų.

Tiems nutarimams jau 
aiškiai pasipriešino “Atei
tis”, kurios redaktorius in- 
eina į tarimosi komisiją. 
“Vienybė Lietuvninkų ”-gi 
praneša, kad tie nutarimai, 
ar jos pavadinimu — me
morandumas — nepriimti, 
Reiškia bereikalingai tar
tasi, ant niekų buvo eikvo
jamas laikas, energija. Ta
rybas išnaujo reiks pradėti.

Atvirai pasakius, katali
kams nežinoma dabar nei su 
kuo, nei kaip tartis. Vieni 
sandariečių nori to, kiti 
- kito. Kad dalykas pa
aiškėtų, sandariečiams yra 
du keliu: ar savo tar
pe susiharmonizuoti, su
sitarti, ar nesusitarus 
skirtis. Kam pirmeivybė ir 
artimu laisvamanybė kve
pia, sudarys savo frakcijų,

o tyresni tautininkai — 
savo. Tuomet žinosime su 
kuo tartis ir su kuo reikalą, 
turime.

Naujos Rūšies 
Svečiai.

Po ilgo garsinimo, nusi
bodusių apie atvažiavimą 
pranešimų, Bulota su Že
maitė galop atvyko Ameri
kon. Kvietė Bulotų su Že
maite socijalistų globoj 
esamas Liet Šelpimo Fon
das, iškalno socijalLtų 
spauda džiaugėsi, kad jie
du atvažiavę galės “daug 
kų papasakoti, nušviesti” 
apie, gird, “klerikališką” 
Lietuvių Draugijų ir tt. 
Vienu žodžiu, socijalistai ir 
iš dalies misibankrutijęj 
pirmieviai išaukšto tems 
svečiams skyrė negarbingą 
Lietuvių Draugijos juodin
tojų rolę, rolę sėti neužsi- 
tikėjimą ir neapykantą.

Bulotos ir Žemaitės glo
bojimų išimtinai paėmė į 
savo rankas socijalistai, pa
dedant pirmeiviams. Jie 
rengia prakalbų maršrutą 
ir išanksto maždaug skyria 
atvažiavusiems kalbų te
mas. Tų randame “Lais
vės” 20 num. Kuomet so
cijalistai iš “Laisvės” pri
sisavindami L. Šelp. Fon
dų (kalbant apie tų fon
dų, kitaip nešneka, kaip 
“mes”), pasigirė, jog “jie” 
nesiuntę į Lietuvų Lietuvių 
Dr-jai surinktų aukų, Bu
lota būk pasakęs: “Ir ge
rai padarėte, labai gerai 
padarėte”. Toliau pati 
“Laisvė” štai kų priduria:

Ir jau iš tų kelių žodžių ma
tyt, kad Lietuvos Šelpimo 
Fondo užkviestasis kalbėtojas 
papasakos Amerikos lietuvių 
visuomenei daug indomių da
lykų apie klerikalų politiką ir 
intrigas, o gerb. Žemaitė tu
rės užtenkamai faktų, kad pa
rėmus tą viską, ką rašė savo 
laiškuose.

Kad Bulota “indomių” 
dalykų papasakos, o Žemai
tė parems tuos apie Lietu

vių Dr-jų Šmeižtus, kuriuos 
su savo laiškais paleido, 
mažai teabejojame. Neuž- 
dykų toji bičiuolystė su 
socijalistais. Tarp vilkų 
papuolęs — vilku ir staugk.

Jei tas viskas atsitiks, 
kų “Laisvė” užreiškia, tu
rėsime Amerikoj naujų ap
sireiškimų. Su aukų rinki
mu, bus statoma koja lab
daringam darbui, kurį at
lieka Lietuvių Draugija. 
Bet kadangi tai ateities 
dalykas, nenorime perto- 
li į išvadžiojimus ir spėlio-. 
jimus žengti. Tik vienas 
dalykas aiškiau atrodo 4 
atvažiavusieji svečiai bus 
kitokios rūšies, negu lig- 
šiol buvusieji;

RENGKIME PRAKALBAS.
Kiekvienas naujai pa

dalytas ratelis ir. indėtas į 
senų mašinų mažiau, ar 
daugiau permaino jos vei- 
fkitmų. (Kiekviena permai
na žmogaus gyvenime pa
daro žmogų kitokiu.

S. L. R. K. A. kaip sykis 
ir galima prilyginti prie 
senos mašinos, kuri sukės 
per kelias dešimts metų. 
Jos kai-kurie rateliai jau 
beveik visai buvo sudilę. 
Kad tų mašina ir ant to
liaus galėtų judėti, būtinai 
buvo reikalinga kai-kurias 
senas dalis pakeisti naujo
mis, kas, žinoma, mašinų 
priverti sukties kitaip^ 
Šiandien mūsų Susivieni- 

ijimjas dėl tų permainų tu- 
1 rėš sunkiausi laikų. Kuo
pose didžiausi neužsiganė- 
dinimai iš narių pusės, už 
tai, kad reikia brangiaus 
mokėti, kam organas yra 
priverstinas ir daug kitų 
užmetimų sulaukėme. Kiti 
dar supranta klaidingai 
dabartinį mokestį. Gird, 
bus kas metai kelema po 
centų. Daug atsiranda to
kių, kų nepermatę aiškiai 
dalykų, pameta Susivieni
jimų, o potam vėl graudi

nasi ir vėl stojo išnaujo į
ji-

Mes, Susivienijimo na
riai, kurie dalykus perma
tome aiškiai, šiandien mū
sų didžiausia priedermė 
yra užbėgti kelių tiems ne
susipratimams. Prie kiek
vienos progos turime sten
gtis aiškinti žmonėms, kad 
čia jokios skriaudos nėra. 
Stokime į darbų ir žmonių 
neskriauskime, nes, ištik-’ 
ro, mes padorytumėm di
džiausių skriaudų žmogui, 
kuris yra mokėjęs, mokė
jęs į Susivienijimų ir dėl 
neaiškaus supratimo pa
mestų Susivienijimą. Te
gul nei vienas nelieka nus
kriaustu!

Aiškinkimte per laikraš
čius spauzdintu žodžiu, bet 
prie kurių negalime priei
ti per spaudų — aiškinki
me tiems gyvu žodžiu. 
Daug yra lietuvių kų vie
naip skaito, bet kitaip su
pranta. Tokiems gyvas žo
dis bus .daug naudinges
nis. Rengkime prakalbas 
dabar kuodažniausia ne- 
vien kad pritraukus dau
giau naujų narių, bet kad 
palaikius senuosius.

* Chieagos I Apskritis šį 
dalykų permatė gerai, už 
tai vieton kritikavus nau
jas reformas, sumanė pa
rengti visų eilę prakalbų, 
kurios kuopoms nedaug 
kaštuos, bet naudų gali at
nešti didelę.

Netik I Apskričio kuo
pos šį sumianymų privalo 
remti, bet aplamai — te
gul nelieka nei vienos kuo
pos mūsų Susivienijime, 
kuri nesurengtų gavėnios 
laiku nors vienų prakalbų.

Padarykime tai. Padir
bėkime nors valandėlę, o 
naudų bus mums visiems.

P. P. P.

KAIP SUPRANTA. TAIP DARO
Jurbarko Prudžius, kartų 

su savo reikalais nuvažiavo į 
Palangą, ir pamatęs Baltokos 
jflrę labai gėrėjosi pamarių 
grožybe ir tyru dideliu plačiu 
vandeniu. — O, kad mano pa- 
čiukė čia būtų, ir tą visą gro
žybę pamatytų! — Prudžius 
sušuko, — ištiesų ji tuojau ir 
pasveiktų.

Mat Prudžiaus žmona jau 
nuo seno laiko buvo pabėgus, 
o gydytojas patardavo, — jei 
jos ligą išgydyti, tai turėtų 
marių vandenyje dažnai mau
dytis. Sumanė Prudžius, kad 
reikia vandens prisipilti į sti
klinę ir pačiai parvežti.

Tūlas, žiūrėdamas klausia:
— Kam-gi, sveikas, tų van

denį pili į stiklinę!
O Prudžius atsakė:

—Matai, tamistele, mano
žmona jau nuo senai serga, o 
jei gydytojai patarė, kad jūrė
se maudytųsi, jei norėtų svei
katų atsiekti. O kas gi dabar 
bobų tampys į pamarį, tokį 
tolimų kelių. Štai, pripilęs 
stiklinę parvešiu jūrių van
dens, tegul verčiaus išgers, tai 
geriau “mačys”, negu jūrių 
maudynės. J. V. K—s.

NETAM RAUDOJIMAS.
Baisogalos Papliuškienė, il

gų laikų raudojo ir gėduliuo- 
se vaikščiojo po savo vyro 
mirties. Kartų susitikusi kai- 
minka jos paklausė:

— Kų-gi jau taip raudi, kas- 
gi per nelaimė atsitiko?

— Didi nelaimė mane suti
ko : mano mieliausis vyras nu
siskandino.

— Nusiskandino?!.. Nieko 
nebuvau girdėjus.

— Taip, ir kūno dar iki šiol 
niekur nesurado.

— Nei raudok taip daug, 
kaimynėle, nei kų... Ašaros 
nelaimės neatotaisys, tik dar 
daug raudodama sau sveikatų 
mažini.

— Žinau tai, kad. sveikatų 
mažinu raudodama, bet kų da
rysiu. Jeigu nabašninko vyro 
kūnų nesuras, tai turėsiu visų 
savo amželį našlauti, nes. ne
galėsiu už kito vyro tekėti...

J. V. K—8.

Nigeris.
taikydavo. Tesirūpindavo tuomet tik vienu dalyku 
ir spręsdavo apie amerikonų partijas iš vieno at
žvilgio: kaip “darbai eis” kuriai pusei laimėjus.

Sykį pas jį užėjus radau jį begalo intužusį, su
pykusį. Neilgai turėjau laukti išaiškinimo jo intu- 
žimo priežasties. •’Greitai dasiprotėjau, kad koks tai 
nesenai atsilaukusis asmuo jį buvo skaudžiai ižeidęs. 
Mat, koks tai baltveidis jį pavadino tamsuoliu, pu
siau barbaru, kaip paprastai amerikonai į juodukus 
žiūri. Skaudžiausia nigeriui buvo tas, kad jis iš- 
tiesu buvo neapsišvietęs ir tamsus, kaip jo paties 
oda, panaši į šikšną.

Išgirdau tuomet nuo jo ir koliojimos žodžių.
—Apšvietimas, apšvietimas! — piktai jis mur

mėjo, turbūt nei nępatėmydamas, kad jau ketvirtą 
sykį tepalu batus muzoja. — Eik tu skardžiais su 
savo apšvieta! Aš sakau, kad žmogui reikia sveiko 
proto. Mulas! Kų gelbės apšvieta, mokslas, kuo
met žmogus proto neturi? Turėk protų, geriau gy
vensi, negu su apšvieta.

Ir juo tolyn, juo labyn jo pagieža augo. Jau ne
be ant ano-žmogaus, primetusiojo jam tamsumų, kiek 
ant pačios apšvietos ir iš dalies ant maniškių batų, 
kuriuos su tokiu uolumu šveitė, jog pradėjau bijotis 
ar nepasidarys kur skylė.

— Aš sakau, ne apšvieta, bet sveikas protas pa
daro žmogų laimingu, pasekmingu. Mokėk žmogus 
kur reikia sumaniai ir mandagiai pasielgti, nereiks 
nei mokslo kad gerų pragyvenimų padarius. Mok
slas! Apšvietimas! Aš žinau daugel su mokslu žmo
nių, kurie seno, purvino bato neverti. Mokslas! Pra 
smegk tu su savo mokslu!

Nežinau kam jis tų aiškino: ar man, ar sau, ar 
tik taip sau balsiai niurnėjo, akių augštyn nepakelda
mas. Prisiminė man Krylovo pasakaitė apie lapę ir 
augštai kabančias vynuoges. Prisiminė ir daugelis 
kitų dalykų. Kiek yra ir mūsų žmonių, kurie pana

Kaip yra keistas žmogus savo manymuose! Už
sidaręs savo pažįstamųjų būrelyje, prie kokios nors 
vietos gyvenimo prirakintas ir neturėdamas progos 
po žmones, po kitas šalis pasižvalgyti, labai dažnai 
stebisi ir negali įsivaizdinti, kaip, daleiskim, kokios 
tolimos šalies gyventojas m’ųsto, kokiu gyvenimu gy
vena, kokias į jį pažvalgas turi. Kad ir su manim.
Kiek sykių užsiduodavau klausimų apie tai, kokį gy- 
venimo supratimą turi, koks proto stovis yra pas ni- 
gerį — visuomet negalėdavau surasti tinkamo atsa
kymo. Žinojau, kad nigeris tai tas pat žmogus, tu
rintis tokį pat protą, tokius pat jausmus, bet pažvel
gus į j© juodą • odą, visuomet jis tapdavo svetimu 
ir nesuprantamu. Lyg su odos spalva turi persimai
nyti ir jo vidujinis pasaulis!

Pažinojau anuomet nigerį. Pažintis visai maža.
Jis užsiimdnva Amerikoj labai priprastu nigeriams 
amatu — batus valydavo, tur būt ir po šiai dienai 
tebevalo. Savo amate jis buvo ekspertu: batus taip 
nuvalydavo, nužibindavo, kad labiau blizgėdavo ne
gu jo paties oda. Užeidavau kartais pas jį batų va
lyti. Laikui bėgant ir pas jį nesykį atsilankius, mu
dviejų susieita į pažintį. Kaip senam “kostumeriui”, 
jis visados labas dienas atiduodavo, atidžiau ir rū
pestingiau savo darbą atlikdnvo ir su paprastu ni
geriams nusižeminimu, priimdamas užmokesnį že
miau lingčiodavo, negu kitiems.

Kalbėdavomės. Apie orą, apie įvairius apie- 
linkės nuotikius, apie visokius mažmožius, nieknie
kius. Pas jį galėdavai viską sužinoti, kas tik toj 
apielinkė j atsitikdavo. Jis žinodavo: kas su kuo ro- 
mansuoja, kurs kas susipešė, kur kokia moterėlė išsi- 
koliojo, pas ką ir kokia nelaimė atsitiko, vienu žodžiu, 
visas “pletkas” išpasakoti galėdavo. Kitokios kalbos 
pas jį nesi rasdavo. Visuomenės temos jo galvos ne
kvaršindavo, nes visas jo pasaulis — toji apielinkė.
Beje, nžoimindavo apie politiką. Bet tik tuomet, kuo-J šiai protauja ir išvadžioja?

Vienytifts Sąryšyje.
Gyveno kadais pats sau vienas medėjas. Karts 

nuo karto eidavo girion, kad nušauti šį bei tą, o pas
kui iš to pagaminti sau maistą. Sau vienas gyveno, 
bet tas jo gyvenimas išrodė jam nuobodus, nemalo
nus ir vargingas. Gyveno, taip lakant, pats savimi 
neužsiganėdinęs.

Laikui slenkant pradėjo jam medžioklė nebesi
sekti, dėl to tai ir jis kitonišku liko: pradėjo neuž
siganėdinti ir tuo visas jo gyvenimas liko nuobo
desnio. y.

Sykį jis išėjo medžiotų. Medžioklė tą dieną kas- 
žin kodėl jam visai nesisekė. Kad ir nuilsęs, nuvar
gęs buvo, vienok nenorėjo be nieko grįžti namon, per 
tai slinko už medžių, manydamas, kad ką nors nu
šaus ir tykojo ant žvėrių. Tuomi tarpu viena mo
teriškė, einanti per miškų, užtiko tų medėjį. Prisi
artinusi prie jo, pamatė, kad nieko dar nesumedžiojo. 
Tėmydama į jį, pratarė:

— Neesi perdaug tvirtas. Jeigu geidi, tai pa
gelbėsiu tau. Štai paėmus aš savo vamzdį užvam- 
zdžiuosio. Žvėrys labai mėgsta muzikų, taigi užgirdę 
mano vamzdžio gaidų, pradės artinties, o tau bus 
lengva šaudyti. O už mano pagelbų pasidalinsiva 
laimėsiu.

— Sutinku — atsakė medėjas. — Ištiesų, kad pati 
ir esi ne graži, bet jeigu vienybėje dirbsi su mantini ir 
pagelbėsi prie laimėsiu, tad galėsiva prieiti prie to, 
kad laimingai gyvenus ir kiti pamatę mūsų laimę, 
pavydės mums... ‘ ,

Ir štai moteriškė išėmė mažų, nedailiai padirbtų 
vamzdį ir pradėjo vamzdžiuoti. Žvėrys, išgirdę mu 
zikos gaidą, iš visų pusių artinosi. Medėjas pasek 
mingai šaudė. Dienos pabaigoje turėjo gan didelį 
laimėsį. Vakare pažvelgė viens kito veidan ir links
mai nusijuokė. Nutarė ir toliau panašiai vienybėje 
dirbti.

tfu

Kiekvieną dieną išveždavo į miestų parduoti sa-

Sviesto “Išradėjai”.
Kaikurie Telšių apskričio gyventojai sviesto “iš

radimų” aiškina sekančiai.
Tūla ūkininkė turėjo du piemeniuku. Pietums 

indėdavo jiedviem saldaus pieno, į tam tikrų indų. 
Kartų jiedviem bežaidžiant, vienas iš jų sviedė ant
ram indų su pienu. Antrasis sugriebęs sviedė atgal. 
Tokiu būdu svaidė viens antram ilgokų laikų.

Prisiartinus pietums ,norėjo gerti pieno, tik žiū
rų jame beplautuoju geltoni trupinėliai. Bijodami 
gerti, parsinešė namo ir vakare šeimininkei parodė. 
Nusistebėjus šeimininkė klausė, kokiu būdu tas galėjo 
atsitikti. Piemenuku jai visų atsitikimų papasa
kojusiu.

Ūkininkė pasišaukė kaimynę ir jiedvi pradėjo 
ragauti geltonus trupinėlius. Pasirodė skanus beesu. 
Tad užmanė daugttfb pasidaryti. Pripildė indų pie- 

fo laimėsį. Jų uždarbis taip pasiderino, kad lengvai j nu ir svaidė viena antrai, iki nepasidarė geltonų tqfr 
bendro gyvenimui namo uš-piūėbų. pavadino tai svaisdinyų^ Vėliaus svais

riau buvo. Nevienas praeivis, matydamas, kaip tie 
du žmonės laimingai gyvena vienybėje, kaip jie du 
sutinka ir stebėjosi linksmiems jų veidams, mąsty
dami:

— Kaip jie mylisi tarpe savęs!
Vienas žingeidumo apimtas, medėjo užklausė:
—Tu toks dailus, gražus! ar gi negalėjai gra

žesnės išsirinkti sau draugės?
O medėjas ant to atsakė:

— Už visas kitas ji man meilesnė, vienybės są
ryšyje dirba su manim, pagelbsti visame kame, ran
ka rankon eina iš vieno. Meilė ir graži dėl manęs. 
Kitos nepageidauju...

Nustebęs praeivis, nuėjęs sau tolyn, tardamas:

— O vienybė, kokia galinga tu esi! Su tavimi 
dangaus ramybė ir laimė!

A. Matutis.

m
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Geriausios Parmos

siuntė jokio rašto Velyki-1 kuopa rengia vakarą ir 
'nės Išpažinties atlikimo, prakalbas kovo 19 dienoj.

iieškiui \ iftds Cjiictigojp prie 
bažnyčios. Moku bažnyčios za- 
kristijonystę, taipgi galiu būti 
sykiu tarnautoju. Esu nevedęs, 
negeriu svaigalu nei nerūkau. 
Parodysiu palių,lijitiią kad esu 
(*su teisingas.

Atsišaukit-
“Draugo Red.

SKAITYMAS.
Mirus Cezariui Juliui, jo 

auklėtinis Oktavijanas, ku
ris tuomet Graikijoje mok
slus ėjo, užėmė jo vietą,; 
Pasivadinęs save Cajus Ju-!

{'ekiu kuopą yra nemaža. 
Kodėl jos praeitaisiais me
tais neprisiuntė nei jokio 

i paliudijimo, nei pasiteisi- 
tai- savo glėbyje turėčiau”. | nimo, nenoriu čia pasakyti, 
Draugai ir draugės, ar'kadangi pačios kuopos ta- 
jums kada teko rimtai pa-įfeįas priežastis (kurios pa
galvoti, kokiu tai dideliu i pastai yra kuopus sekre- 
daiktu yra tasai mažas žo- toriaus, valdybos arba ir 
dis — “jei1? n visos kuopos apsnūdimas) 

Susivienijimą L. R. K. lengvai gali susirasti. Pas
ijus Caesaris Octavijanus, i A. išgalvojo ne būrys peš- ^-betiiias dalykas, kad veik 
apsivainikavo, kaipo pir-kuką, kurie it audra kįla ir v*sos Cliicagos kuopos pa- 
mutinis Romos imperato- j nyksta, bet pati Apveizda. ^ivode laužytojomis*-' Susi
ims. Neužilgo senatas J Jį palaika ne bergždžios į ar^os ^aiae ^a"
praminė jį Caesaris Augus- paskolos, bet baimė Dievo į Lvko- Kad Susivienijimas 
tus. Jo viešpatavimas buvo bei meilė artimo. Gal būt, puj°Kb reikia užlaikyti 

kad jo nariu skaitlius nei^var^ visuose jojo sky- 
taip didelis, kaip būti gale- j Paskelbimas šių

įžymus ir ilgas. Iniperato- 
riaudamas Romai per be-
mažkų pusę šimto meti}, 
parodė jai laimingiausias 
jos dienas. Nei prieš, nei 
po, Roma nebuvo taip pla-

tų, bet užtai-gi naudingas, j Apsileidusių kuopų, tikiuo-
<ted būt, kad jo iždas ne 
taip brangus, kaip turėtų, 

•bet užtai-gi jo nariai yra 
ti, galinga, kaip kad jo brangūs, lies kožno kruti-
laikuose. Ir tame tai laike, 
kuomet visų akys buvo nu
kreiptos į Cezarį Augustų, 
gema antras “Cezaris Au

siu pažadins jas rūpestin- 
giaus užlaikyti tvarkų Su
sivienijime. Beto, tų kuo
pų nariai žinos kaip jų val
dyba kuopos tvarkų palai
ko, sykiu noriu persergėti

gustas”, kurio

nėję plaka meilė ..Dievo ir 
Tėvynės. Žodžiu, šio “Ce
zario Imperija” tik tobu-į tas kuopas, kad jeigu jos 
liūties, o ne žūti, tegali, j iki seimui neprisiųs paliu- 

Imperija j Vadinasi, S. L. R. K. A. dijimų velykinės, tai tų 
turėjo visu ušsimojimu per- , yra didžiausia, tvirčiausia, j kuopų delegatų mandatai
nešti Cezario Augusto bu-Į brangiausia, naudingiausiai j bus užprotestuoti seime ir 
perijų. Tai Jėzus Kristus, j organizacija pasaulyje. Jei savo nutariame raporte 

Pažymėkime šių abiejųi įtikite mano žodžiams į seimui aš išskaitliuosiu vi- 
inįperfjų likimų: j daugiaus skaitykite ir pa

jau praslinko nemažiau, i tys sau šį klausimų išriški- 
kaip penkiolika šimt-’te,

S.
Kun. Struckus,

Ta R. K. A. Knygius.

TIKYBINES NARIU 

PRIEDERMĖS.
Atėjus Gavėniai, kiek-

mečių, kaip Cezario Augus-, 
to imperija pranyko, kaip. 
sapnas, kaip vandens bur-: 
buolė; pratekėjo it vanduo! 
upelių, ir šiandie vos vardą 
jos istorija temini. Kodėl 
Cezario Augusto imperija 
smego?—Todėl, kad neturė-j
jo po savimi tvirto pama-p ienam S. L. R. K. A. im
to? Augusto genijus jųiriui reikia atlikti Velykinę 
sutvėrė, o Romos legijonai! Išpažintį. Jau nuo. seniai 
ją palaikė. Mirus genijui,! yra reikalaujama, kad S. 
ir jo atsiekimai subirėjo, o | L. R. K. A. nariai pristaty- 
pinn, nei kits genijus at-'tų Velykinės Išpažinties

Bus sulošta 

“ KAS BAILYS?”

dviejų veiksmų komedija?
Kalbės du kalbėtoju apie 

Vyčių organizaciją, Lietu
vos šelpimą ir S. L. B. K. 
A. reikalus.

Pradžia 6 vai. vakare. 
Įžanga 25 c.

Visi kviečiama atsilan
kyti.

NEW JERSEY SLRKA.
APSKRIČIO SUSIVA

ŽIAVIMAS.
New Jersey valstijos S. L. 

R. K. A. Apskričio susivažia
vimas arba konferencija įvyks 
kovo 19 dienų, š. m., Felikso 
Molvido svetainėje, 21-st East 
st., Bayonne, N. J.
Visos New Jersey apskričio 
kuopos užprašoma šiame susi
važiavime dalyvauti ir išrink
ti delegatus išanksto. Geisti
na, kad atstovų suvažiuotų 
kodaugiausia, nes daug svar-

sas tas kuopas, kurios iki'bių reikalų reikės aptarti, 
seimui neprisiųs savo kuo-) Konferencija prasidės tuo
pų dvasiškų vadovų palių- jaus. po pietų, nedėlioj, kovo 
dijimų, kad tų kuopų nariai
(ina Išpažinties. Tikinusiu,

H ad žeminus surašytos kuo
pos atliks savo priedermės 

, ir nereikės to viso dalyko 
įkelti seime.
Į
į Kuopos neprisiimtosios
I
1915 m. Velykinės Išpažin
ties jokių paliudiijmų:

3 kuopa, Elizabeth, N. J.,
4 kp. Shamokin, Pa., 15 kp.

III., IJj lip. Cliiea- 
111. 17 ku. Wilkes

19 dieną.
J. Daukys, apsk. rašt.

(Imago,

užsimezgė
me
Kaipi.
jinai.

.......  ,, , Kuopų sekietoriai privalo, if 7, ,apsamanojusia- r , bola, Pa., 31 kp. Mahanov
surašę visu nariu vardus, i,,., T) Jk , .. ‘ \ ’ City, Pa., 32 kp. Ansonia,paduoti ta sarasų savo ,, 'į , *.vl . f , (onn., 33 kp. Keiisington,kuopos dvasiškajam Vado- ,lt .-Kr

Betliejaus urve.
pasaulis, taip-pat ir

, prasidėjo iš " nieko. 1
Pats Jėzus Kristus ja pliek. ....

v. _ , ?, . įbildi ūmo ir pazvineurmgarsvyeiTis grūdo prilygino.:, .r' . . . .
Vienok šiandien jinai, po;

kuopos dvasiškajam 
ui (savo klebonui) dėl pa- 

>,
kurie nariai atliko ir kurie

,. , . , v. .neatliko \ elvkmes Ispa-tiek pragvventų šimtmečių, , Į... , * i- ziuties. Centro sekretorius
išsiuntinėjo kuopoms tam

111., 3b kp. Neivark, N. J., 
48 kp.* Cicero, III., kp. 
Reading Pa., 67 kp. Chica
go, Ilk, £8 kp. Uhimi City, 
Conii., 72 Ncivton Upper. 
Falls, Mass., 7b kp. Canner- 
bm, Pa., $5 kp. Cbicago, 
ilk, Ji3 kp. Easton, Pa., 1)5 
kp." Bay ton, Ohio., 97 kp. 
Laurence, Mass., 22 kp. 
Chieago, tik, lOp kp. Brad- 
dack, Pa., 1JJ6 kp. New 

Kad kuopų valdyba gulė-!York, N. Y., 111 kp. Tndia- 
tų paliudyti narius atliku-Ina Harbor, Tnd.; 117 kp. 
sius velykinę, privalo pasi- Middleport, Pa., ijl kp.

Jersey City, N. J., 121 kp.

po tiek vargų, sopulių iš 
kentėtų, atrodo taip pat, 
gražiai, kaip kad atrodė pa
čiame savo užgimime. Vel
tui norėtum jos- stuomenį 
išmatuoti. O tai tik todėl, 
kad jos pamatai yra tvirti.
Jų sutvėrė ne genijus, kuris 
tik atsakančiose aplinkybė
se savę parodo, o tik patsai
Išganytojas, kurį aplinky- daryti tam tikrus ženklus
bės neapeina. Jų palaiko arba kvitelės, kurias nariai j Lowell, Mass., Į37 kp. 
ne akla galybė, kuri tik | priėję Išpažinties paduoda Roekford, Ilk, $8 Pitt- 
po gudraus vado valia vei-; kunigui. -Jei kur nors ne-jsburgh, Pa., 139 kp. Port- 
kia, bet pats Visagalis, ku-Įbutų papročio duoti kvite- (and, Ore., 144 kp. Eree- 
ris viską valdo. Ir dėl to į lės prie išpažinties, tai tas land, Pa., 147 kp. VValling- 
tai ši Imperija tik lobuliu- k\ iteiės galima būtų palik- ! ton, Conn., 150 kp. VVater- 

bury, Conn., J 56 kp. Char
leroi, Pa., 160 kp. Chicago, 
Ilk

Taip-pat tarp tų kuopų 
kurios prisiuntė Velykinės 
Išpažinties pal iudi j i mus,
yra keletas nepilnų surašų. 
Kadangi tai buvo tik pir- 
mutinieji metai naujos sis
temos, dėlto nėr ką stebė
tis, kad kai-kurios kuopos 
netobulų! jų išpildė, tečinus 
sekančiais metais tie neto- 

iUmaį

ties. o ne žūti, tegali
Draugai ir Draugės!

Žiūrėkim i S. L. R. K. A. 
įaip, kad jį matytume. Dč- 
kim domnn tai, kad mūsų 
j<» įiepažinojinias, daugiau
siai jam kenkė. Ar tik ne 
šv. Pranciškus Kėlės,as sa
vame laikė išsitarė: “Jei 
turėčiau, saku, ums ketn- 
riiis inisijonieriiiH, kurie su-.' 
prastų mane, visą žmoniją 
atvergiau”. Lai ir H. L. R.

leista šv. l*iau-

tikras blankas dėl velyki
nės išpažinties paliudijimų. 
Jei kuriems pritruktų tų 
blankų, gali atsiliepti į 
< filtro sekretorių.

ii ant grotelių, einant prie 
šv. Komunijos. Tokiu bū
du apturėtas kviteles, kuo
pų dvasiški vadovai leng
vai gali patikrinti, kurie 
jų kuopos nariai atliko ve-, 
lykinę išpažintį ir kurie ne.

Jei kuopa yra nedidelė, 
labai dažnai klebonas ir 
šiaip jau gali paliudyti, 
kurie nariai eina šv. Išpa
žinties.

Kuopų valdyba neprivalo
visai priimti mokesnių
u n n fcft l

SEKANČIOS KNYGOS 

GALIMA GAUTI S. L.

R. K. A. KNYGYNE:—

I. “Būdas senovės Lie- 
uvių” — Daukanto.

2. “Christamatija” --- 
kun. Miluko;

3. “Europos isterija” —
Ere enian;

4. “Lietuviai Amerikoj”
— Jono;

5. “Kuomi žmonės gyve
na” — Jociaus;

6. “Petras Žemaitis” —
Astrauskis;

7. “Kražių skerdynė” — 
kun. Žilinskis;

8. “Diedai ir Gražina”
— Mickaus; .

Ant aplikacijos turi- būti 
kuopos antspauda, ir para
šai viršaičių ir krasos 
ženkleliu už 10c.

Kun. 9. J. Struckus.

SUSIV. LIET. R.-KAT. AM.
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Prezidentas, — K. KruSins-
kas, 59 Tencyck st., Brook
lyn, N. Y.

Vice - Prezidentas, — A. Pet
rauskaitė, 563 N. River st., 
Waterbury, Conn.

Sekretorius, — J. S. Vasiliau
skas, 112 N. Greene st., Bal
timore, Md.

Kasierius, — Pranas Burba, 
458 Main st., Edwardsville 
—Kingston, Pa.

Kasos Globėjai: — J. Stulgai
tis, 140 So- Meada St, ^Vil
kes-Barre, Pa.
J. B. Valukonis, 233 Broad- 
way, S. Boston, Mass.

Dvasiškas Vadovas, -r- kun. J. 
Jakaitis, 41 Providenc© st., 
AVoreestcr, Mass.

Knygius, — kun. S. J. Strue- 
kns, P. 0. Plymouth, Pa. 

Gydytojas, — l)r- A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt 
st., Chicago, UI.

CHICAGOS I APSKRIČIO 
S. L. R. K. A. ADRESAI:

Pirm. A. J. Sutkus, 6L2.1 

So, Fairfield avė., Chieago, 
Ilk

Rašt. J. J. Palėkus, 4629 
S. Paulina, st., Chieago, Ilk 

Ižd. J. Žakas, 3339 So. 
Emerald avė., Chieago, Ilk

Organizatoriai:
A. J. Sutkus, 6329 So. 

Fairfield avė., Chicago, 
Ilk

P. P. Petrėnas, 422 Is- 
land avė., Roekford, Ilk

S. L. R. K. A. PITT

SBURGH,O APSKRI
TIES VALDYBOS ANT

RAŠAI:

Prezidentas Jos. J. Tu- 
masonis, 208 E. 14th avė., 
Homestead, Pa.

Vicc-prez. J. Miliauskas, 
1910 Carson, st., Pittsburg, 
Pa.

Sekretorius Kostantas 
Vaišnoras, 408 Tabor st., 
Pittsburgh, Pa.

Kasininkas kun. S. J. 
Čepananis, 318 — 4th avė., 
Homestead, Pa.

Dvasiškas vadovas kun 
M. J. Kazėnas, 318 — 5ti, 
s t., Donorą, Pa.

KUOPI) SUSIRINKIMAI.

Pirkite pas mus farinas didžiau
sioje Lietuviu Kamienų Kolonijoj 
Amerikoje. Ta kolonija yra uiu.-uj 
uždėta 11)05 metais, ir jau apgyvoa- 
alinome su 3'iO lietuviais, lies esame 
seniausi ir didžiausi farinų pardavė
jai lietuviai Amerikoje. Mes par
duodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams vvarantuotus popie
rius, Lėtais ir vystus Abstraktus be 
jokių ekstra mokesčių. Mes turime 
šimtus visokio didumo farmų par

aduoti: išdirbtų, su užsėtais javais, 
; su souais ir budinknis. 2emė deri 
j lingiausia: lygi su juodžemiu ir ino- 
! liu, ir molis su gera smolžemė. Ge
riausia žemė dėl visokių javų, dar
žovių, sodų, pievų ir dėl ganyklų. 
Turime JauJ; žemės ucišdirblos, ge
ros, kari parduodamu visokio didu
mo plotais, pigiai, po ^6,00 akelis 
ir brangiau, ant lengvų išmokėjimų. 
Kiekvienas gali tokios žemės pa- 
simti, ir dirbdamas mieste išmokėti, 
įgydamas tokiu budu geriausių far- 
mij. Pasiskubinkite nusipirkti žemės, 
nes ji greit eina brangyn. Atvažiuo
kite pas mus, mes užtikriname jus, 
kad surasit farmų pagal savo norų, 
ir už kų busite dėkingi. Kviečiame 
visus miestų darbininkes ir biznie
rius apsigyventi gražiame ir svei
kame krašte, kur yra aplink vai 
kams mokyklų, bažnyčių, geležinke
lių ir gerų žvyruotų kelių, aplinkoje 
plrklybinio miesto Scottville’s ir 
paėtavo miesto I.udir.gtou, Mich. 
Nusipirkite musų kolonijoje fannas, 
jums taip patiks aut musų farmų, 
kad apie miestų nei pamislyti ne
norėsite. Turėsite ant farmos sau 
užtikrintą gerą gyvenimą; trumpu 
laiku farnia pati išsimokės visokias 
skolas, ir jus liksite j kelius metus 
turtingais farmieriais. Rašykite tuoj 

.. x x , gausite Lietuvių Kolonijos mapą ir
lietuviais apgyventas. Turėdami i furlnų katalogą dovanai. Tik įdėkite

Paieškau darbo pas gerą ūki- 
niūki) (faruierj). Esu jaunas 
vaikinas ir ant visako atsakan
tis. .Gal kas iš gerbiamu farrae- 
rią norite sumainyti farmą ant 
prapertės. Mes turime puikų 
naują vienų lubų mūrinį namą 
kartu su Storu ir gyvenimui 
kambariais labai geroj vietoj, 
lietuvių apgyventoj. Pri<£astis 
mainymo; sūnus nenor gyventi 
mieste, nori būtinai eit aut far
mų gyvent. Mano adresas:

Š. Kazlauski,
.. B<rx<Į45, AVESTVILLE, ILL 

(9-11)

REIKALAUJAME AGENTŲ.
Po visus miestus ir apygardas,

4

kiek liuoso laiko nuo savo kas 
dieninių darbų, galėtumėt ir dėl 
mūsų agentauti, surasti farmų 
pirkėjų. Uždirbsite gerą Comrai- 
ssion ir padarysite didį gerą bro
liams lieuviams padėdami ant ge
rų farmų apsigyventi, aplink 
miestą Scottville, Mieli., Didžiau
sioj Lietuvių Fanuierių Koloni- 
koj Amerikoje, kur yra, 360 lie
tuvių farmėrių, kurie turi savo 
Draugystės ir kur tuoj rengies 
išleisti Lietuviams Ūkininkystės 
"Laikraštį, turi iš valdžios išsirū
pinę Ūkiniugystės exspertą-pata- 
rėją, kuris turi duoti veltuj pa
mokinimus geresniam ūkininka-

I viinui. Kurie norėte agentauti 
i prie mūsų ir pasidarbuoti dėl lie- 
! tuviu gerovės ir žvgiu dėl savo
pelno, kreipkities į lietuvių 
lonizatorius ant gerų ūkių. 

^Adresuokite: •
A. KIEDIS, & CO., 

Peoples State Bank Building, 
SCOTTVILLE, MICH.

ko-
WAUKEGAN, ILL.

Susivienijimo Lietuvių Rymo 
Katalikų Amerikoje, 177 kuopa 
laikys savo mėnesinį susirinki
mą. nedėlioj 19 d. kovo 1916 me
tų. Bažnytinėj svetainėje. 3 vai.
po pietų. > ----- - ------------------

Visi nariai malonėkite pribū
ti į viršuiinėta susirinkimą, nes PRANEŠIMAS, 
yra labai daug svarbių reikalų šiuomi pranešame, kad inūsu 
aptarti. Taipgi ir visus vvuake- agentas Jurgis Tumasonis yra 
gano lietuvius lietuvaitės bei lie- ingaliotas užrašyti mūsų lauk
tuvės nuoširdžiai kviečiame at-įraStį “DRAUGĄ”, taipgi par- 
silankvti Į mūsų susirinkimą, ir davinėti mūsų išleistas knygas, 
susipažinti su viena iš didžiau-’Jis taip-gi užrašo ir kitus ka
siųjų organizacijų Amerikoje, Įtalikiškus laikraščius, k. a.:

organizacijos be i “ Darbininkų ”, “ Vytį ”, “Paneš prie sios

už 4 c., štampą dėl pafteą kaštų. 
Tikras adresas:

A. KIKD1S and CO.
> REAL ESTATE

Feoplea State Bank BvUdlng
SCOTTVILLE, M1CB

R. M. KALINAUSKAS
Katalikiškų laikraščių agentas. 

Lankosi po Indiana valstiją. 
Per jį galimą užsirašyti Dienraš
ti ir savaitraštį “Draugą” ir už- 
simokėtį prenumeratą. Taipgi 
užsiprenumeruoti “Žvirblį” ir 
kitus, katalikiškus laikraščius.

“Draugo” Adra.

REIKALAUJAME 500 AGEN
TŲ, pradavinėjimui mūsų tavo- 
rų. Gvarantuotų ELG1N laikro
dėlių ir kitokių daiktu. Labai ge
li daiktai ir pigiai parsiduoda. 
Galit dirbti vakarais. Rašykit į:

CASH NO CSEDIT CO. D. 
3246 S. Union Avė., Chicago, Hl.

| GERA PROGA! |
Gramatika angliškos kalbos

įį mokytis be mokytojo (apila- jįj
JI ryta) •
A Valkų
$ mokytis
*4 be mokytojo
‘i* Nanjza Bi 

i Syti be mokytojo 
' •*, Aritmetika mokiuimuisi 

roknndų, su paveikslais

Draugas
skaityti

........... >1.00
arba kaip 
ir rąžyti

............... ..15c
mokytis ra- 

..............10c

draugijos gali prigulėti kiekvie- žangų”, “Žvirblį” ir kitus. Tai V daryta)7’ ? "T (3P 35c
nns lietuvis katalikas nuo vienu gi norėdami užsirašyti kurį iš M 
melų iki 50 metų amžiaus. Jei viršminėtų laikraščių, kreipki-
rūpi Tamsteliai apdrausti ligoje, 
save ir mirus pralinksminti sa
vo šeimyną bei mylimuosius, 
tai nelauk pakol nelaimė patiks.
tave, bet ateik ir prisirašyk prie MF.TI?.AftT|
taip svarbios orgamzaeijos. o 
nereikės baimės kentėti.

Visus užkvieėia
F. Bnjanauskas,

S. L. R. K. A, 177 kp. pirm.

tęs šiuo antrašų:

J.. TUMASONIS, 
3427 Auburn avė., Chicago, 

Pas jį galima gauti

Viso —$1.60 
Kns atsiųs iškirpęs šitą ep- 

iž “Draugo” irI garsinimą

iu.! R

ir;

‘DRAUGO” Administracija.

DIDELIS BARGENAS.
Priverstas parduoti 30X125 

lotą. Parduosiu labai pigiai kas 
~ ; atsišauks greitai:

SW0YERS, P . Leonard Butkievics,
Susiv. _L. R. K. A. 77 ; 13.7 w. 47th st., kampas Loomis

laikys silširinkimą kovo 19 die-lR|
ną, S. m. Janulevičiaus salėje 2^ _ jjj
vai. po pietų. .Visų narių nn-1-' ________________
džiatnn atsilankyti. |

A. Katkevičia.
___ _____ - JUS GALETE BAUGIU
LUZERNE, PA.

Ta R. K. A. 28 kp. laikys 
savo mėnesinį susirinkimą 26 d. 
kovo, 2 vai. po pietų. P. G. 
Grumblio salėje. Meldžiame vi
sų susirinkti ir naujų nariu at
sivesti.

T. Motiejūnaitė, raštin.

s. PLAUKUS
PASEKMINGAS. 
MOKSLI4KAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

per money orderį, 
visas 4 knygas 60c.

$1.00 
gan*X ginu. I*

P. Mikolainis
§ R. F. D. Routc 2,

IIUDSON, N. Y. S

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Tšdirbėjas

visokių ženkleli) 
draugystėms, o 
ypatingai: ko
kardų, g u z iku- 
čių, metalinių, 
anameliuotų i r 
padengtų ccllu- 
loid’u, šarpų, 
vėliavų ir karū
nų.

Jl#l psivcstut
..darbini atliekir 

artistiškai.

M. A. Norkūnas
j Dili Mokose utVcet,. Montel- 
1I0, Mass.Y0UNGST0WN, OHIO.

S. L. R. K. A. 63 kp. laikysi 
savo mėnesinį susirinkimą ko
vo l!) d. 1916 111. 2 vai. po pietų. 
Vokiečiu kataliki.isvteanėi 
Vokiečių katalikų svetainėje.

Gerbiamieji nariai ir norės, 
malonėkit visi pribūti ant susi
rinkimo, nes daug svarbiu da
lykų reikės aptarti, ir reikia su
žinoti teisingus antrašus, kur 
jus turite gauti organą ir kitus 
siuntinius. Kurie nariai turite 
paėmę iš kuopos kngvų ungrą- 
žiokite ant šio susirinkimo bus 
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Rašyk tuojaus dėl di
deliu iliiiNtruoto katalo
go, nii pilninnaiu dvirajią 
rinkiniu, tnip-gi Aynų ir 
rdkmenią, an ■ iMėsty- 
iiihIr stebuklingo Įinsiuly- 
m<t kuomet, nors dnryto

i Hnt dviraėią. Jiia bilnitc nudabinti 
i u,ūsų maiomia kainomis ir longvomU 
, ftlygomla.

Ralkaltiųrl Va*lnApmty«
Darykit ontrrika Mt dvirati 
ir mikmMs Ū
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Žinios iš Lietuvos.
JONIŠKIS. Vienas pabėgę- važiuoja kan. kun. Šaulys ir

PHILADELPHIA, PA.
Apvaikščiojinias Lietuvių

r
liu lietuvis pasakoja apie ne
laimes, kurias perkentėjo Jo
niškio miestelis, (Kauno g.). 
Prie miestelio buvo rastas la
vonas vieno vokiečio landš-Į 
turmistro, turbūt pasisiliku-' 
šio nuo abazų, kurie važiavo 
iš Šiaulių Mintaujos linkui ir 
mirusio, kaip spėja, nuo gir
tuoklystės. Vokiečiai intarė 
keletu lietuvių, būk jie užmu
šę tų girtuoklį - vokietį. Bu
vo areštuota apie dešimtį 
žmonių, iš kurių du sušaudę, 
penkius-gi jie išvarę Vokieti
jon. Likimas išvarytų neži
nomas. Likusius 3 žmones pa
leidę.

Keletu namų, netol vietos, 
kur buvo rastas lavonas, vo
kiečiai sudeginę, miestelį gi 
nuštropavę trims tūkstančiais 
rublių. Gyventojai to štropo 
užmokėti negalėjo, užtai vo
kiečiai konfiskavo jų gerybę.

J. Martynaitis.

IŠ PANEVĖŽIO išvažiavęs

Dienos.
Tautos Eondo skyriaus val

dyba surengė apvaikščiojinią 
Lietuvių Dienos. Viskas

Naudingos Knygos!
kun. Paltarokas.

Pabėgėliai pasakoja, būtent 
užimtoj priešininko Lietuvoj 
palikę dauguma gyventojų.

Priešininkas, užėmęs Kaliuoju’s
gubernija, tuoj nutiesė siaura- , , , , , it.u.i „•?. • ... m-,.. • zni kodėl neatvvko. Užtat vie-begi gelzkeli nuo Tilžės iki... . , • n i& 1 toj jo kalbėjo vietinis klebo

nas, J. .T. Kaulakis. Griau
du buvo klausytis pasakojimo j 

i gerb. klebono apie išnaikintų 
tėviškėlę, apie suvargusius, iš
alkusius mūsų lietuvius - pa
bėgėlius. Nevienam ant skruo
stų pasirodė gaili ašarėlė pri
minus tų savo nuteriotų šale
le.

at-1
likta kuogeriausiai. Kalbėto-i 
jais buvo užkviesta kun. Dr. | 
\. Maliaųskis, ir p. M. M. Šli-| 

Kun. Dr. Mnilauskis ka-

gelzkeų nuo 
Šiaulių.

Šita šaka dabar siekia iki 
Bauskei, nuo kur vokiečiai 
mano tiesti gelžkelio šakas 
Mintauja - Kreieburgas, kad 
patogiau būtų kilnoties ka
riuomenei aplink Dvinskų.

Ties Biržiais prasideda eilė 
naujų kasinių, vedančių Baus
kės ir Mintaujos link, iš ten—J ——
i vokiečių stiprumus pas Dvin-i -Juliaus sekt* prakalba p. M. 
skų. Mokyklose mokoma lie-;^L &Hko. Prelegentas kalbe- 
tuviškai ir vokiškai. 'J° aP’e šventąjį Lietuvos Ka-

v. .. . , . , * jralaitį Kazimiera. Palygino joSiaubuose esą įsteigta, Krup- . , ,. . .. ), . varginga gyvenimą su dabar-po ginklų fabriko skyrius,; °
kur gaminama įvairi karės}

GYVENIMAI ŠVENTŲJŲ, «lel kiekvienos dieuoe per vi
sus metus, vienoje knygoje, tvirtais audimo ap
darais. Kaina .............................................................. $ 3.50

RANKVED1S ANGLIŠKOS KALBOS. Lengvas būdas 
greitai pramokti angliškai pačiam per savę, tvir-

' tais apdarais ................................................................ . $ 1.50
KIŠENINIS ŽODYNĖLIS lietuviškos ir angliškos kalbos .50
DAINOS paraitos kun. Vienožinskio..................................... .15
MOKINTIS KASYTI VADOVĖLIS, ............ .. .......................... 10

Viso vertės $5.75. Kas prisius $5.00 tas alpuikys visas ,ai 
knygas ir puiku Sv. Tėvo Popežiaus XV paveikslą dovanai.

(Norinti gali pirkti ir atskirai kiekviena knygą).
Adresas:

NEW EEA SALES CO.,
6329 So. Fairfleld Avs., OHICAOO. ILL.

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®/ji®®®®®®®®®®®®® ® s®®®®® s®®®®^> ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®V. ® 3 ®®®«®®®®®®®®®®  ®®®®®8 g®@®, ®ū)
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medega. Anksčiau minėtame 
fabrike tedirbę iš Vokietijos 
atgabenti darbininkai vokie
čiai. Gi tuos vėliau paėmė

vokiečių štabas ir pasitraukus kariuomenėn: jų vieton priė- 
toliaus užpakalinė vokiečių ka- ■ mė fabrikan vietos gyvento- 
riuomenė, taipogi išvežta a-į jus - lietuvius. Visi darbinin- 
municija. Mieste daug ligon-ikai gyvena fabriko namuose 
bučių, į kuriuos atvežu daug ir be vyriausybės žinios jų ne
sužeistųjų. Leidžiama laikra- leidžiama niekur išeiti, 
štėlis lietuvių ir vokiečių kai- i šiame fabrike dirbu be lie- 
bomis. Pradėta tiesti geležiu-J tuvių dar prancūzai imtiniai, 
kelis iš Panevėžio Mintaujon.) Šiauliuose įtaisyta lizdas 

IŠ KAUNO gubernijos dau- į t.eroplanams. Čia daugybė 
giausiai buvo priversti bėgli J aeroplanų sugadintų dar nuo 
lietuviai, gyvenantieji prie [karės pradžios.
vieškelių arba /tose vietose, į Apielinkės gyventojams.

mirties bausme grasinant, už-kur buvo mūšiai. Vokiečiai 
pasiviję pabėgėlius gruzino 
atgal. Likusieji gyventojai 
nudirbę laukus, bet du trečda
liu javų buvo pereitų rudenį

ginta vaikštinėti apie karės 
sandelius ir ypač — apie 
ginklų fabrikų.

Rusų aeroplanai, lėkdami
vokiečių rekvizuota, taipogi irtper Šiaulius numetė bombų į 
gyvulių dauguma. Vietoje pi-į vokiečių karės dalykų sande- 
nigij išdavinėjo kvitas, bet dar [liūs. Viena bomba pataikius 
lig šiol nėra pinigų sumokėję. į parako skyrių, kuriame užsl

ėgus nukentėję daugybė dar-
Vyskupas Pranciškus Kare

vičius jau gavo leidimą grįž
ti savo Žemaičių vvskupijon ir 
ilgai netrukus žada Lietuvon 
važiuoti per Švediją. Draug

bi ninku. Viena mūsiškio aero
plano bomba pataikius į prie
šininko aeroplaną ir jį pra- 
inušus.

(“Ryg. Garsas”)

Brooklyno Žinios.

gyvenimų 
tiniu taip apverktinu padėji
mu mūsų tėvynės ir ragino 
knodosniausia šelpti nelaimin
guosius.

Po prakalbų buvo vaidini
mai. Sulošta operetė “ Kas
tutė ”, kuri publikai labai pa
tiko. Roles pasiskirstė: Ona 
Linkaitė (Kastutės Motina), 
Juoz. Jakštis (Kastutės tė
vas), Petras Mačiūnas (Jo
nas), Stasys Driža (Petras) ir 
Julijona Linkaitė (Kastutė).

Ųž taip sąžiningą atlikimų 
programa labiausia mes turi
me būt dėkingais p. p. S. 
Kvietkni ir J. Hodelliui.

Užsibaigus vaidinimams bu
vo renkamos Lietuvai aukos. 
Aukojo: $5.00 — kun. Ig. Zim
bi is; $2.00 Ona Palionienė; po 
$1.00: Alex Beniušis, A. Be
niušienė, O. Švažaitė, A. Šilo- 
niutė, Ę. Žitkovienė, O. Sta- 
niukienė, K. Viršauckas, M. 
Žemaitis, B. Janušaitis, Jonas 
Gobštis, K. Mačiūnas, A. Tar- 
tickas; po 75c.: Zelniukė, J. 
Zigmontas, Kaz. Semulis; po 
50c.: Ad. Grigaitis, M. M. Šil
kas, J. Grekanskas, P. Pele- 
čius, Romanas Petrauskas, J. 
Zickas, (Židas), K. Grigaitie
nė, A. Karvelis, O. Auguraitis, 
E. Valantiniukė, A. Žvirblis, 
A. Jasiunckaitė, O. Petraus
kaitė, B. Sttikel A. Vaišno
ra, M. Žvirblis ir E. Varnaus- 
kaitė.

Trečioji Nauja Laida

KATEKIZMO
mažiems vaikams

lirį'9 Sutaisyta pagal
KUN. R. A. McEACHEN’Ą

___ Kun. M. Krušas
Dievo Apveizdos Par. klebonas

dau išėjo PAŽANGOS No. 1, 1916 m. 
ir eis replariai kas menuo.

Pasiskubinkite užsirašyti Pažangą! Tai vienatinis, 
didelis, lietuvių kalboje mėnesinis literatūros moks’o, 
politikos ir visuomenės iliustruotas laikraštis, stovintis 
ant krikščioniškų ir tautiškų pamatų!

Nė savaitraštis, nė dienraštis nepavaduos mėnesi
nio žurnalo, kuriame visados rasi savo sielai maisto.

Skaitykite visi Pažangą, nes /
PAŽANGA duos Jums gražių pasiskaitymų, kurie nie

kados nesęsta.
PAŽANGA svarstys politikos ir visuomenės reikalus 

aiškioje visiems' suprantamoje kalboje. 
PAŽANGOJE rasi svarbesniuosius dalykus, apie ku

riuos rašo kaip lietuvių visi laikraščiai, taip 
ir kitų tautų. Kad ir vien tik Pažangą skai
tydamas nebusi aklas visuomenės viešame gy
venime !

PAŽANGA tėmvs ir užrašys ant savo lapų naujausius 
mokslo išradimus, kuriuos mes turime žinoti.

PAŽANGA turi biblijografijos skyrių, kur bus nurodo 
mos naujos knygos ir jųjų vertė.

PAŽANGA galutinai duos vietos noriai lavintis jau
kiems literatams ir mokslo vyrams savo skiltys-.

PAŽANGOS kaina metams tiktai $3.00; pusmečiui 
$1.50; trims mėnesiams 75c., atskiras nu
meris 25c.

Knygynams ir agentams bus daromos didelės nuo
laidos, kad visiems butų lengviau prieinamas taip 
svarbus laikraštis.

Kreipkitės visais administracijos, redakcijos, agen- 
reikalais šiuo adresu:t ū^os

15 c. viena
^Mokykloms ir Perkupčiams 45 nuošimtis nusileidžia 

Siuntimą apsimoka pirkėjai. P. O. Box 204

Pažanga
GIRARDVILLE, PA.

REV. M. KRUŠAS 
717 W. 18 st., Chicago, III.e-®-8®,®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®8®®®®®®®®®®®/®®®®®®®®®®į!®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

P. S. Užsimokėjusieji Draugo B-vei negavę žurna
lo, tuojau kreipkitės administracijos adresu.

Jau išėjo iš spaudos

Trumpa Lietuvių
Kalbos Gramatika

S u ta i s y t a

Uokytojaus Juozo Damijonaičio

eina utarninkais, ketvergais ir su

Tautos Fondo koncertas Lietu-, paaukuoti $10.00 į $10-10,000 
viu Dienoje kovo 4 d. fondą 

Lietukų Himnas atidengei 41 kuopos Vyčių susirinki-
sią I autos iškilmę. Po jo se-ime nutarė užsiprenumeruoti į 
kė kitos lietuviškos dainelės, , savo skaityklą šiuos laikraš-
vedamos p. St. Šimkaus. Jie dienraštį “Draugą”, me pas save dar vieną svetini-
eboro dar p-lės R. Mileriute irJ)arbininką”, “Pažangą”, Jautį svetį “Sprekel Co.” at- 
J. Virdinskaitė padainavo du- j “Santaiką”, “ V. L.” ir “Lie- stovą, p. Petersoną, kuriam 
etų, pl-e Laura Karužiutė gva'Tfuvą”. Iš Petrogrado “Liet. buvo inteikta neseniai išleista 
žiai paskambino gan sunkius | Ba, » įknygutė “A Plea for Lithua-
dalykus piano ir padainavo , .„jniaus”. Oerb. p. Petersonas
solo. Choro dirigentas p. St.
Šimkus turėjo dvi prakalbi: 
vieną apie reikšmę lietuvių 
dainos, antrą apie dabartini 
lietuvių padėjimą Lietuvoje.

Vaizdžiai papasakojus ant
roję savo kalboje p. Šimkui a- Vieną negeistina dalvką rei-, . 
pie pabėgėlių vargus amen- kia pastebėti tarpe kataliku \ ‘. . ... ,.

« i . • • . * fiivioi nouicloncrri, annovnidiTi-

brooklymečių tai ignoraciją 
viens kito. Neišskiriami šia
me dalyke ir mūsų veikėjai.
Pavyzdžiui kas nors sumauni 
kokį nors naudingą darbelį 
pramogėlę ir kreipiasi su pra 
švinu ar patarimu prie kitos 
parapijos. Bet čia užuojautoj 
ar pagalbos dažniausia jis ne-i 
randa. “Tai jūs ten sumanėt, 
tai pats ir veikit” nžgirsi at
sakymą. Tas labai aiškiai pa 
si rodė ir tarpe T. Fondo sky
rių veikimo ir ta, žinoma, Iii-! Tlgai pasiliks atmintyje phi- 
bai kenkia viešajam darbui. pa<h4phie<’ių šis smagus ir 
Mažoje kolonijoj, pav. Ne v-‘naudingas paminėjimas Tau- 
ark, N. J. į T. Fondą surinkoįto* Dienos. Gaila tik, kad ne- 
suvirš $3,000.00, o Brooklyne I^rdaugiausia tesusirinko žino

Po velvku žada sulošti
• *■ I

tuvaitę”, o 44 kuopa — 
dė parvažiavo”.

Korespondentas.

/

k Patėmyjimas brooklyniečiams.

kiečiai neatsisakė juos sušelp
ti ir raginami per šį vienų va
karų sumetė gan didelė sumų, 
būtent $255.35.

Publikos susirinko gan daug. 
Didžiulė McCaddin salė buvo 
pilnutė. Apmokėjus visas ren
gimo išlaidas gryno pelno, 
apart aukų, liko $105.25. Už
tat Tautos Fondas padidino 
savo kasą dar $360.60. Ačiū 
rengėjams.

Girtas balius.
Tą pačią dieną pasitaikė vie

nos pašelpinės draugijos “šla
pias” balius. Deja, nors ir 
labai aktivi agitacija buvo va
roma dėl to baliaus, nors ir 
veltui tikietai buvo siuntinė
jami, visgi pasisekimo jis ne
turėjo. Reikia tikėties, kad ir 
ateityje panašūs girtuoklių 
baliai neras plačios užuojau
tos, nes pradėsią persekioti 
juos . Gal Dievas duos su lai
ku ir visai užgins rengimą jų. 

Sutirinkimai.

Smulkesnių aukų 
$31.7# Tokiu- būdu 
sudėjo savo Tėvynei 
vakarėlį išviso $73.50.

surilikta 
lietuviai 
per šį 
Turėjo-

Lie- 'supratęs iš tos knygutės kokį
didelį vargą kenčia Lietuva, 

i pamatė jos ašaras ir nuo sa
vęs paaukojo Lietuvių Tautos 
Fondan $50.00.

II Geistina, ka dir kitose lietu
ti amerikiečių kolonijose lie

tuviai pasistengtų supažindin 
ti svetimtaučius su savo kraš
tu, supažindintų juos su var
gais, kuriuos kenčia nuo tos 
nuožmios Europinės karės jų 
tėvynė Lietuva. Tą naudin
gą knygutę “A Plea for Li- 
thuania” reikėtų kuoplačiau- 

• sia paskleisti tarp visų sve
timtaučių, kurie pažinę lietu
viu skurdą, beabejo, neatsisa
kys užtarti už juos, sušelpti 
reikale.

iš trijų parapijų tesurinkta tik 
$1.520.93. Gėda už tai brook- 
lyniečiniiia ir nebercikalo intm 
p. St. Ai nikus išvadino “(lutu 
blynu”. Laikas mesti savitar
pinius barnius, laikas visiems 
stoti į bendrą darbą, gelbėti 
Lietuvą iš vargo, iš pražūties, 
o ne persekioti neapkęsti vien? 
'kito. Tik vienybėje mfli

niu.
T) a rb i nrn ko H e porteri s.

Kada peraišaldai
įtrink kaklą, kratinę ir apačias kojų 

IM« RIcMar'to

PUN'EVELLa
Tuojau apsaugoji nuo ligų ir gydo

Tikras tiktai w paiymtta marka

Vienatinis savos rūšies^ lietuvių kal
bai pramokti vadovėlis. Vartojamas dau
gumoj lietuvių kalbos mokyklų

Kaina 35 e. Pinigus galima siųsti kra- 
soę ženkleliais, jei perkasi viena. Sumoje 
dsMigiaus dolerio iš perkant money orderį.

Gaunamą
<< DRAUGO” KNYGYNE.

Draugijų Reikalai
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt at, 
Chicago, III.

Raštinikas Adv. A. A. Šla
kio, 3255 So. Halsted at., Chi- 
eago, III.

Iždininkas B. Vaišnora, 1514 
Canon at., S. S., Pittaburgh, Pa.

Iždo Globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st., 

Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 Was- 

hington at., Norvvood, Mass.

1. Maršalka, Prami® Dapkus.
1407 So. Park avę.1■ •»

2. Maršalka, Antanas Didjur- 
gis, 1327 So. Park avė.

Knygius Pranciškus Kaptu- 
rauskns, 1321 So. Vietoria, St.

Susirinkimai po aštuntai kiek
vieno mėnesio, apie pirmą va 
landą po pietų. Lietuvių svetai
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

ŠVENTO 

JOS,

ANTANO D&AUOL 

.VAlr
DYBOB ADBMA1:

Pirmininkas, Steponas Kalio- 
tie, 1344 So. Jackson st. 
Pagelbininkas, Kazimieras Bur 

ba, 1416 So. Park avė.
Protokolų raštininkas, Anta> 

nas Samoška, 1230 So. Vietoria

AM. L. R. K. MOTERŲ S4JVN

GOS CENTRO VALDYBA.

Pirm. —Marijona Juškienė, 
129 Melrose st.', Montello, Mass?

Viee-pirm. — Pranciška Nu- 
teutaitė, 2006 String st., Chiea- 
go, IU.

Rašt. — M. L. Gurinskaitė,
3347 Auburn avė., Chicago, UI. •

Ižd. — Antanina Nausiedienė, 
917 W. 33rd st., Chicago, III.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
“DARBININKAS”

batomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau

ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“ DARBININKAS ” paduoda daug straipsnių, naudingų 

darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačiu darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius uuotikius 

visame pasaulyje, indomiausins žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus. \

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių.

ninkui svarbu, na u d i n g a, indo m u i r 
suprantama. ®

“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u vir
šija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adresas:

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

‘DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi- 
i n g a,

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI

JOS, ROCKFORD, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Kazimieras Mik- 

las, 1020 — 1022 S. Main st.
Iždi-

422

Mer

Pirm. pagelbininkas ir 
ninkas: P. P. Petrėnas,
Island av.e,

Protokų raštininkas: J. J, 
čaitis, 1530 West st.,

Finansų raštin.: J. Zobinas, 
1129 So. Churcb st.,

Iždo globėjai: V. Radzevičius 
ir F. Patašius.

Maršalka: J. Makauskas.

Iždo globėjos: Pranciška Ma- 
St. cijsuskaitė, 4358 S. F&irfield

Finansų raštininkas, Jonas avė., Chicago, III.
Bakšys, 1:127 So. Vietoria st., 1 Ona Nausiedaitė, 1447 S. 

Kasininkas, Antanas Bakšys j ave , CicerOf IU.
sc Daktarė-Kvotėja: Dr. A. S.

i ftlakienė, 3352 S. Ht0sted st., Chi- 
I326 |eago, IU.

1327 So. Vietoria 
Kasos globėjai 
I^eonas Kriktfinsvičia,

Apaštalystės Maldos S. B. V. J. 
Dr-stės, Dievo Apveisdos para

pijos valdybos adresai:
.Pirm. — A. Stulginskas, 715 

W. 19 PI.,
Pag. — M. Ramauavičia, 547 

W. 20 st.
Rast. — Liud. Sabaliauskaitė, 

1714 S. Union avė.,
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas, 

558 W. 14 st.,
Ižd. — A. Orišius, 732 W 

19th st., 7
Kasos glob.: Zof. Bartkevi- 

Čaitė, 1828 S. Pcoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,

ŠV. JURGIO KAREIVIO 
DRAUGYSTĖS, N0RW00D,

MASS., VALDYBOS 
ANTRAŠAI:

Pirmininkas, Stasys Kadaras, 
1038 tVasliington st.,

Pirm. pagelb., Pranas Kudir
ka, 31 Franklin st.,
Protokolų raštininkas, Jonas » 
Ruškis, 18 Treraont st.,

Fin. raštininkas, J. Versec
kas, 1184 Washington st.,

Kasiems, Viktoras Kavaliaus
kas, 22 Sturvant avė., 1

Iždo globėjai:
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st.,
Barnasius Jankauskas "Willow 
st.,

Martinas Bulkšas, 39 Tre- 
mont st.,

Maršalka, Stasys Kamila, 39 
Tremont st.

Maršalką, — M ik olas 
žis, 622 W. 15 st.,

DRAUGYSTĖS BV. JONO 
KRIKŠTYTOJ AUS, MELROS»

PARK, ILL., VALDYBA:
Pirmininkas J. Žvirblis, Box 

595 Melrose Park, III.
Pirm. pagelb. V. Kludolas, 

Box 151 Melrose Park, III.
Org. užžiflr. prot. rašt. A. la- 

simkas, 1300 St. Charles avė., 
Mayvvood, III.

Kasininkas J. Stcfonkcvišia, 
i 5001 12 th st., Cicero, IR.

Susirinkimai buna kas trečią
Jatu-’ nedėldienį kiekvieno mėnesio, 

pirmą vai.' po pietų J.
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p. ST. MINGILAS

p-lė M. LINKIUTĖ.

p. B. MINGILAS.

NE KORESPONDENCIJA.
Rašyt ar nerašyt? Dvejo

jau ilgai. Galop, nors ir dik- 
čiui iš gėdos paraudęs, paė
męs į rankas plunksnų stoju 
prieš jus, gerbiamieji skaity
tojai. (Turiu čia pasigirti, 
kad vietinių tarpe esu išsidir
bęs užuojautų ir kuomet nieko 
neparašau tuojau yt kų pame
tę, aimanuoja: girdi Tyrų Gy
vūnėlio nėra šių savaitę...).

Baltimorės atsižymėję savo gabumais artistai. (Vaidintojų grupai Baltimorėje vadovau
ja moksl. Pr. Juras).

Baltimorės Kronika.
Katalikiškosios Baltimorės Kulokas (Butrimas); J. Če- 

visuomenės atgijimo perijode sionis ir A. Jurgilas (jaunieji 
išsivystė iš jaunimo tarpo ke-j vaidylos) ir A. Ščiuka (An- 
letas scenos srityje talentų. Ir žuolis, 119 metų senelis).
pasirodė, kad mes tikrai turi
mo gabių artistų, tik gyveni-

Pakolei nebuvo Baltimorėje 
moksleivio Prano Juro ir dal

ino aplinkybės ne kiekvienam jįnjbrolių Bolio ir Stepo 
leido savo gabumais pasirody- Mingilų, tarp lietuvių katalikų 
ti. Jiems susivienijus, lietu- jnebuvo jokio veikimo. Nei 
viai galėtų sudaryti trupų, ū'i prakalbų, nei šiaip jokių su- 
bematant mūsų teatras pakil- gjrinkimų, o jau apie teatro 
tų. Tokie dramos rateliai tu-, surengimų negalėjo būti ir kal- 
rėtų labai svarbių rolę lietu-
vių gyvenime; jie pastūmėtų

Jau šiemet kas kita. Vienmūsų jaunutę kultūrų pirmyn.
Juk drama — tai veidrodys, Jtik žiernos laiku vtaP° sulošta 
kuriame žmonių gyvenimas, Verpėja po kryžium , Tai 
eu savo geromis pusėmis ir vi-.P°^*ka » Betliejaus staine- 
somis ydomis-sau išraiškų su- j16”’ “Kurčias žentas”, “Tie- 
randa. Tai galingiausias i- ’os žvilgsniu (J. Kovo is 
Tankis žmogaus dvasios pake- Draugo ), Lietuvaitės ir 
limo prie idealizmo; atverian-1 da^ar Gedimino sapnas . 
tis duris į naujas minčių bei Taipgi parengta daug vakarų 
jausmų erdves, skiepijantis su prakalbomis. Ačiū Dievui, 
jaunimo širdysna tautiškų su- Baltimorės lietuviai katalikai 
«pratimų. Bet kad žmonės pradeda vienyties, veikti, 
aiškiau galėtų įžiūrėti dramo- Visų Pažįstama^.
je reališkųjų savo gyvenimo
pusę----- -aktoriai būtinai tu- Nete:sinfjai katinama.
ri pergyventi tuos jausmus, Baltimorės lietuviai, kaip 
kuriuos autorius į savo did- girdėjo, klebonas iš sakyklos 
vyrius inkvepia. | labai išbarė. Pilnųjų Blaivi-

žodis Baltimorės korespon
dentams.

Malonūs korespondentai, ga
na jau mes karčios teisybės 
išliejome per savo mylimų 
44Draugų” apie mūsų visokius 
linksmus ir skaudžius prieti
kius. Gal jau būtų laikas rim
čiau pažiūrėti į mūsų gyveni
mo bėgį ir nuoseklesniais bū- 
dais savo idėjas vykinti. A- 
not gerb. 44Draugo” redakci
jos, neaikvokime gražios ener
gijos ir nesileiskime į polemi
kas, nes tas mūsų tautai ne
atneš naudos. Kitų miestų 
lietuviams nieko indomaus 
mūsų ginčai nesuteikia, nes 
dviejų užsikarščiavusių ypatų 
kivirčai, tik toms ypatoms ir 
žingeidūs. Pilnai sutinku su 
“Draugo” redakcijos patari
mais ir nuoširdžiai. patarčiau 
ir visiems Baltimorės kores
pondentams to naudingo pata
rimo prisilaikyti.

J. P. K.

x,. .... , ... ninku kuopos narius už kokiųČia reikalingas tam tikras . ; v ‘. , , i • , • ten korespondencijų rašymųtalentas, nes ne kiekvienas . ... , , .K ' ,. ir visokios neapykantos sklei-zmogus ta gali pergyventi. .. .dnnų. Žmones iš klebono zo-
Baigianties žiemai ir po- džių suprato, kad mūsų kuo-

draug „trūksmingam Baltinio- pa per susirinkimus išrenka 
rėš lietuvių judėjimo sezonui, korespondentus ir prisako 
turiu pažymėti keletu ypatų, jiems rašyti apie blaivybės 
kurios sezono laiku iškilo aikš- reikalus. Laikau sau už pa- 
tėn. Gana bus paminėti mfi- reigų pranešti, kad apie tokius 
sų artistus p. Stepų Mingilų, dalykus mes nesvarstome ir 
p-lę Linkiutę ir p. Bol. Mingi-;nerenkame jokių koresponden- 
lų, kad suprasti, jog sulosimas tų; jeigu kas kų parašo, tai 
tokių svarbių kaip 44 Gedimino , tiktai nuo savęs. Mūsų kuo-
Sapnas”, 44 Betliejaus Staine
lė”, “Genavaitė” ir kitų kuo- 
puikiausį pasisekimų turėjo.

Neva Artistas.

"Gedimino Sapnas” scenoje.
Subatoj ir nedėlioj, kovo 4 

ir 5 d. d. šv. Jono parapijos 
svetainėje Tautos Fondo sky
rius statė scenoje “Gedimino 
Sapnų”. Vakaras buvo ren
giamas pavargusiųjų Lietuvo
je naudai.

Pasidėkojant moksleivio Pr. 
Jhro ir dailininkų brolių Bolio u Stepo Mingilų energijai ir 
dkrbui, šiemet Baltimorės lie- 
taviai turėjo progų išvysti

pa apie tuos korespondentus 
nieko nežino. .Teiksis Balti- 
morės lietuviai nieko blogo a- 
pie mūsų Blaivininkų kuopų 
nemanyti.

Pil. Blaiv. 13 kp. pirm. 
J. Karalius.

Steigia dramatišką skyrių.
L. R. K. Spaudos Draugijos 

kuopa laike savo susirinkimo 
trumpai apkalbėjus apie mū
sų scenos reikalus, nutarė prie 
Spaudos Dr-jos kuopos įsteig
ti teatro skyrių. Išrinkta iš 
6 ypatų komisija tam dalykui 
sutvarkyti. Kad lakui bėgant, 
mūsų lošėjai neiškriktų, būtų

, , , ... ... geistina kuogreieiau musų kanoje keletą puikių veikalų, ? ... .71 tankus veikėjus sutraukti j
vienybę ir išvien padirbėti 
lietuvių teatro pakėlimui.

kariej kaip ir šis pastarasis, 
gerai pavyko.

P«J3t. Mingilas Gedimino ro
lę* atlošė šauniai. Storas bal
sas, atsakanti judėjimai, daili 
išvaizda darė įspūdį, kad prieš 
tave stovi pats Gediminas.

Moterų Sąjungos 8-tos kuopos 
teatras.

Gaila, kad mūsų korespon-
Franas Juras, Pranciško-!dentei dau«. lydami apie
PO vienuolio Antano ro
lėje išėjo labai atsakančiai. 
Geri buvo ir Bol. Mingilas, 
(Ainys, viršininko medėjas.), 
pdė M. Linkiutė (Lelijėlė), 
pdė A. Bajoriutė (Vidonė), ir 
Ji Lazauskas (Krivių - Kri
vaitis Remeikis). Neblogai 
savo užduotį atliko J. Petkus 
(Protutis), J. Balionis (Se- 
kys) ir Gedimino dvariškiai: 
A. Mandravicka* (Šilgalis),

Baltimorės lietuvių veikimų 
pamiršo paminėti apie teatrų, 
kurį parengė L. R. K. Mote
rų Sų-gos 8-ta kuopa Vasa
rio 22 d. Buvo sulošta “Lie
tuvaitės”, 3 veiksmų komedi
ja. Lošimas gerai pavyko; 
publiko iš teatro likosi pilnai 
patenkinta. Ir vis tie patys 
lošėjai pasirodo. Į dešimts 
dienų net du veikalu: “Gedi
mino Sapnas” ir “Lietuvai
tės” sulošė

Prisipažįstu, kad iš priežas
ties pastarosios batalijos, ko
kių teko pergyventi jaučiuos 
yt musę kandęs. Skaitytojau 
turi žinoti, kad nuo p. K. J. L. 
nesenai gavau gerai nugarų 
išlyginti; taip-pat ir gerbia
moji Redakcija nevisai man
dagiai mane už 44kudlų” pa
kratė.

Vienok, kaipo krikščionis, 
vis-kų kantriai nukentėjęs, at- 
sukaus antrų veido pusę ir 
laukiu išsišiepęs pakartojimo 
bausmės, tikėdamasis nors 
tuorni kam nors suteikti malo
numų.

Vystančios gėlės.
Kas jas atgaivins, kada jos 

pasipuoš gražiais žiedais ir 
kas jomis gėrėsis? Kada 
darbštus sodininkas prideda 
savo rankas prie gėlių darže
lio padabinimo — darželis 
puošniai įsižiūri. Visi praei
viai gėrisi jo gražybe ir ma
loniu gėlių kvapu; kiek
vieno širdis suranda nu
raminimų. Taip ir mūsų 
Baltimorės ideališkosios drau
gijos. Nuslopę dvasiškai, lyg 
nusiminimo pilnos, nežino: ar 
jos išlaikys tų liūdnų laiko
tarpį iki ateis atgimimo laikas, 
kuomet jos pasipuoš katalikiš
ko veikimo gražiais darbais, 
kuriais galės pasigerėti mūsų 
visa tauta. Dabar be jokios 
užžiūros jos šiaip taip auga, 
bet savo pilno tikslo negali pa
siekti. Tirėkimės ateitis bus 
šviesesnė!

J. P. K.

rimtų veikalų. Nesakau, kad 
visi. Ne! Yra tarpe baltinio- 
rieeių suprantančių veikalus, 
bet atsiranda nemažai ir to
kių, kurie ateina vakaran, ne
pasimokinti, bet anot jų žo
džių “prisijuokti iki ausų”. 
Negalima jų labai už tai kal
tinti, nes įpratę perdaug prie 
amerikoniškų tuščių vodevilių 
todėl ir lietuviškoje scenoje 
ieško tokių pat niekų. O mū
sų teatrų rengėjai, ypač “ci- 
cilikai” net ir laisvamaniai, 
kuriems mažai terūpi kultūros 
darbas, norėdami daugiau pa
sipelnyti ir teatrus rengia pa
gal publikos norų. Reikia 
stengties, idant mūsų viengen
čius atpratinti nuo tų tuščių 
veikaliukų ir supažindinti juos 
su gerais, dorais ir pamoki
nančiais veikalais. Laikas.

Bl. Kadagutis.

Naujo nieko šiandie nepara
šysiu, nes ir be manęs viskas 
gražiai aprašyta, norėčiau tik 
žodį, kitų tarti g. skaitytojams 
ir g. Red., kad Baltimorės ko
respondentai ne yra kokie tai 
vėjo gaudytojai arba tinginiai 
—“idealistai” — kaip g Red. 
sau išsivaizdina. Netiesa —- 
jie visi kiek išgalėdami veikia, 
darbuijas, gerina žmonijos, o 
drau ir lietuvių "būvį. Kad iš
kilo polemikos tai apgailėtina. 
Vienok ta mūsų polemika bu
vo pirmoji ir paskutinė. Da
lykai i‘ si aiškino: tiesi papras 
tai gauna viršų. Tad bcrc ka- 
lo g. R- J. paskubino barties 
Jog pagerinimui saidikių visi 
keliai buvo išbandyti, įvairios 
priemonės pavartotos. Pas
tarosios pasirodė naudingos ir 
pageidaujamomis. Tikslas be
veik atsiektas: prie veikimo iš
judinti visi numirėliai. Su 
džiaugsmu apreiškiu tų links
mų naujienų I A^Citų kartų dau
giau parašysiu. Sudie-.

šv. Kazimiero dienos 
apvaikščiojimas.

Kovo 4-tų d. 9-tų valandų 
ryto klebonas atlaikė gedulin
gas mišias už žuvusius kalėje 
lietuvius; laike mišių buvo ko* 
lekta Lietuvos badaujančių, 
našlaičių sušelpimui. Labai 
gaila, kad lietuviai neatjautė 
to taip svarbaus ir švento rei
kalo, nes tik apie 52 ypatos 
buvo bažnyčioje, o kiek pinigų 
sudėjo, tai dar nežnia.

Vakare, 8-tų valandų suloš
ta “Gedimino Sapnas”. Taip
gi neperdaug žmonių susirin
ko; gal apie porų šimtų. Ant 
rytojaus kovo 5 d. tas pats 
veikalas atkartota. Šį kartų 
publikos buvo apie 300 ypatų. 
Reiškia publikai veikalas pati
ko. Einantiems namo buvo iš
dalinti kopertai, tam tyčia at
spausti, su paraginimu, kad 
aukų indėję atnešti} Tautos 
Fondo skyriui, kurs perduos į 
centrų. Kaip matome, Tautos 
Fondo skyrius gražiai apvaik
ščiojo Tautos Dienų; jei ne 
visi tam darbui atjautė, tai 
čia reikia kaltinti baltimorie 
čių apsnudii<-B(

Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
gai yra padėti banko j, kuri duoda Jum pilną už
tikrinimą.

Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.

Visados daryk biznį su banka, 
KURI YRA BANKA

Peoples Stock Yards
STATE BANK

Prli Ashland Avė. ir 47 gatves

Išteklius arti $6.000,000 
Po valstijos priežiūra.

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka į 
vakarus nuo Stock Yardų.

Kansas City, Kans. Naujienos.
Parapijos eisena.

Iš pradžių, pirm atvažiuo
siant pas mus kun. A. Tamo- 
liūnui į klebonus, mūsų para
pija buvo beveik iškrikusi ir 
lietuviai skirstėsi į daleles, 
prigulėdami tai į airių, tai į

Oras.
Šiose dienose oras beveik 

nesiliauja su savo elgimosi. 
Vienų dienų šalta ir ūkano
ta, antrų dienų šilta ir paga- 
da, trečių gi dienų lyja arba 
sninga. Neužilgo, be abejo
nės, turės pasiliauti taip elg-

lenkų arba vokiečių parapijas.,gu kovB tai ne .<sor.
Užsigyvenus - gi mūsų klebo 
nui, parapija pradėjo tvirtėti. 
Nūn - gi po Naujų Metų gali
ma net pasidžiaugti: seniau 
atsimetę nuo lietuvių parapi- 
jonys pradėjo atgalios grįžti 
ir prigulėti prie lietuvių šv. 
Kazimiero L. K. parapijos; 
parapijom} tiesiog daugiau 
negu dvigubai pasidaugino.

Tyru Gyv itnėl is.

KARNAVALUI PRASLINKUS

Praslinko “riebios” diene 
lės, užstojo- gavėnia. Katali
kiškoji visuomenė uždarė ne
kuriam laikui įvarius pa
silinksminimo vakarus, teat
rus, šokius ir tt., Nuvarginti 
lošėjai - artistai gaus pasilsė
ti. Kaikurios iš mūsų lietuvių 
kolonijų net ir labai linksmai 
draug ir naudingai praleido 
užgavėnes. Mes baltimoriečiai 
šį metų taip-gi nemiegojome, 
kaip kitados ir subruzdę vy- 
jomės savo kaimynus. Dau
giausia mums suteikia gražių 
ir naudingų vakari} Tautos 
Fondo skyrius ir 8-tų Mote
rų Sų-gos kuopa. Be šių dar 
čia randasi naujai susitvėrusi 
moksleivių ir Vyčių kuopos. 
Šios dvi kuopos surengė po 
vienų vakarų. Žinoma moks
leiviams reikia mokinties, nė
ra laiko rengti vakarai, bet 
Vyčiams už tokį silpną darba
vimosi galima išreikšti tik pa
peikimų. Tautos Fondo sky
rius, vadovaujamas keliems 
darbštiems darbininkams, kaip 
antai: p. Pautieniui, A. Man- 
dravickui, J. Vasiliauskui ir 
kitiems, nemiegojo ir suteikė 
nemažai malonumo čionyk
ščiams lietuviams. Buvo, loš
ta: “Betliejaus Stainelė”,
“Gedimino Sapnas” ir t-1. 
Moterų Sų-gos 8-ta kuopa, ku
rios priešakyj darbuojasi, p- 
lėa A. Bajoriutė, M. Linkiutė 
ir taip-gi buvo parengusi ke
letu vakarų. Bet daugiausia 
mes privalome būti dėkingi, 
gabiam vakarų - teatrų rezišie- 
riui ir lošėjui Pr. Jurui. Rei
kia’ tikėtis nepails tas mūsų 
darbininkas ir toliau darbuo
sis visuomenės naudai.

Nors baltimoriečiai ir mėg
sta lietuviškus 1 vakarus, ypač 
katalikų parengtus ir skaitliu-

, Ja<k. Utf -Ji

Be to - gi ir parapi
jos gyvenimas kitokiu ke
lių pradėjo riedėti. Kai-ku- 
rie parapijonys yra labai duo- 
snūs. Apart sunkių mėnesi
nių mokesnių, taipogi ir do
vanas parapijos bažnyčiai au
koja, pav. p. A. Granauskas 
paaukojo puikių baltų kapų, 
dvi sukneles dėl vaikų tarnau
tojų prie šv. mišių ir 10 dol. 
naujiems vargonams ;p. pr A. 
Karpavičius paaukojo dvi ka-

kes” krėsti, kadangi gali karę 
paskelbti ir tuomet “šabaš”.

Darbai.
Darbai čia tiktai juda ir 

kruta. Kai-kurios dirbtuvės 
padidino algas darbininkams. 
Naujai-gi pribuvusiems visai 
nėra sunku gauti užsiėmimų, 
nes dirbtuvių užvaizdos ieško 
darbininkų, o negali surasti; 
mokestis gera. Patartina, ku
rie neturi darbų, kad važiuo
tų į vakarus ir be abejonės, 
neapsivils, bet suradę gerų 
užsiėmimų, bus užganėdinti.

Tai tokios tokelės iš vakarų 
šalies padangėlės.

“Dr-go” Prietelis.

Padėkavonė.
Korespondencijoje, tilpusio 

je 44Draugo” N. 3, 1916 m.,

miesto lietuviai šiek-tiek gy
vuoja, kruta ir veikia. Tie ik* 
gai nematyti straipsneliai pa- 
drųsino ir mane griebtis ui- 
plunksnos ir, kiek galima dau
giau, kų nors pabriežti. Ko
respondentai anų dviejų ko 
respondencijų matomai bnVo 
vyrai, nes kaip paprastai tik* 
apie save parašė — kų vyrai- 
čia veikia, o apie moteris, apie 
jų čia stovį ir veikimų, tai ne
buvo nei žodelio. Rodos, katV 
moterų čia visai nėra, o kark 
ir randasi kelios, tai jos dau
giau nieko neveikia, kaip tik* 
sukinėjasi diena po dienai a- 
pie savo šiltų pečių. Bet ir* 
jos čia gana gerai gyvuoja, 
kruta ir veikia. Gerai supra.v 
damos vienybės galybę, beveik* 
visos yra susispietę į vietinę* 
šv. Katarinos moterų draugi
jų, kuri laiko jas vienybėje i» 
gana tvirtai stovi.

Susitvėrė mergaičių draugija*
Vasario 26-tų d., pasidarba- 

bus vietiniam klebonui susi 
tvėrė čia Panelės Švenčiausio® 
Marijos Mergaičių draugija. 
Tikslas jos, kiek teko man su» 
žinoti, yra lavintis tikėjimiš- 
kai, draugiškai, rašyme, skai* 
tyme, kalboje (lietuviškai) i«r 
giedojime. Minėtos draugijė
lės narės mergaitės matyt eū

pi: juoda'ir fioletavų; šv. Ka- P- K. rašydamas apie šv. Ka- na sparčiai pirmyn.
Du Boisietė.zimiero L. K. draugija iš sa

vo iždo paaukojo brangi} kieli- 
kų. Jeigu taip ir to
liau parapijonys tvers, be
abejonės, kad jų bažnyčia po

zimiero L. K. draugijos susi
rinkimo nutarimus, štai kų pa
žymėjo apie mane: “buvo nu
tarta paaukoti pirmininkui p- 
Br. Strumillai 10 dol. vertes

neilgam laikui bus be jokių dovanų už jo puiki} per ketu-
skolų ir turės kuomi pasidi
džiuoti, turėdami savo bažny
čių išmokėtų ir brangų turtų 
joje atsirandantį.

i Šv. Kazimiero L K. Diena.
Kovo 5 dienų atsibuvo šv.. 

Kazimiero L. K. Dienos ap- 
vaikščiojimas. Tų dienų bu

rius metus draugijoje pirmi
ninkavimų”. Ir ištikrųjų, kų 
draugijos nariai nutarė, tų ir 
padarė. Turiu prisipažinti, 
kad dovana buvo ne 10 dol. 
vertės, bet išnešė 25 dol. ver
tės, ko aš visai nesitikėjau. 
Tai-gi šiuomi viešai išreiškiu 
širdingiausį ačiū šv. Kazimie
ro L. K. draugijos nariam už

vo trejos šv. mišios, vakare - jų duosnių dovanų, kuri prida
gi pusė septintos iškilmingi 
mišparai su pamokslu. Pui
kiai ir iškilmingai to diena bu
vo apvaikščiota ir švęsta, ku
ri ilgai užsiliks neužmiršta 
čionaitinių katalikų širdyse.

Balius.
Vasario 26 d., atsibuvo pa

skutinis parapijos balius prieš 
gavėnę su visokiais įvairu
mais ,tarpe kurių buvo trauki
mas puikaus spalvuoto paveik
slo, kurį išlošė p-lė Ona Mali
nauskaitė. žmonių ir jauni
mo buvo pilna Šliurės salė; 
puikiai pažaista ir pasilinks
minta.

Vestuvės.

vė man spėkų, idant dar tvir
čiau darbuočiuos draugijos la
bui ir gerovei. Tikiu, kad, 
jeigu šv. Kazimiero L. K. 
draugijos nariai pritars man, 
kaip kad pritarė man per ke
tinius metus, ir ant toliaus, 
tad veikdami iš vieno susilauk
sime mes ateityje vienos iš 
tvirčiausių ir turtingiausių 
draugijų vakaruose, ne tiktai 
iš medžiaginės, bet taip-gi ir 
iš dvasinės pusių, kų padėk 
mums Dieve pasekmingųi gy
vuoti ir tvirėti.

Su pagarba, 
Bronislovas Strumillo, 
pirm. šv. Kazimiero 

L. K. draugijos 
Kansas City, Kansas.

Mainose žuvo lietuvis.
Kovo 4-tų d. didelė nelaimė 

patiko anglių kasyklose Joną 
Šitrpienį. Jam bedirbant ne
tikėtai auglio gabalas puolė 
ant jo ir įaip sužeidė, kad van
giai išlikęs gyvas iki sekančia 
panedėlio, katalikų Du Boiirtė 
ligonbutyje turėjo persiskirti* 
su šiuo pasauliu. A. a; Jenas 
Šiupienius buvo dar visai ja»* 
nas vyras, nes buvę dar tik* 
27 meti} senumo. NemielaŠH** 
dingoji miltas tad jį parbloškė* 
kada jis visai jos nesitikėjo* 
Velionis išgyveno Du Bunrfe* 
net 10 metų. Prigulėjo prtė 
vietinės Saldžiausios Širdie®* 
draugijos. Paliko čia1 didkio 
nnliūdusiį t vedusį brolį' ir dka 
pusbroliu.

Laidotuvės atsibuvo labai* 
iškilmingai, dalyvaujant vasąi* 
draugijai Pelėnų Dienoje sm- 
šv. mišiomis, šv. Juozapo' lie
tuvių bažnyčioje.

Lai šio krašto žemelė būna 
lengva jo kūnui, o jo dūšiai 
duok, Viešpatie, amžinų atib 
sį!

Du Boisietis.

WILKES-BARRE, PA.

Vasario 28 d. atsibuvo su
tuoktuvės p. Juozo ftydlansko 
su p-le Rozalija Adliute. Ko
vo - gi 7 d. atsibuvo paskuti
nės vestuvės prieš gavėnę p. 
Antano Granausko su p-lc O- 
na Drukteniute. Abi pori su 
tuokė kleb., kun. A. Tamoliū 
ims, šv. Karimiero L. K. para

fofoygjjgi? prie iškiliainiin-

DU BOIS, PA.

Apie moteris užmiršta.

Tikrai buvo labai malonu 
pamatyti ir perskaityti nese
nai tilpusias “Drauge” dvi 
korespondenciji ir iš šio gana 
dikčiai lietuviais apgyvento 
miesto. Korespondentai pra
nešė visiem* jmmylėta “Dnran 

ėr3 •- • -•* - -

Atitaisymas Mados.
Praeitame “Draugo” m 

nnmeryj tilpusioj iš Willb 
Barre korespondencijoj ap 
teatrų, lošėjų vardai pažymė 
klaidingai. Fnddejaus rolę a 
lošė ne Feliksas Česnauska 
bet Feliksas A, ČernauRkas 
Zigmanto — ne C. Seilins, b< 
Vladas Seilius ir Sinanyčiu 

ne J. ČesnaiiMkas, bet J ir 
zaa ČinnuaAiack



Indiana Harbor, Ind.

J ĮSĮĮJI im—p,
DRauga g Kovo (March) 16, 1916. N. 11.

Lietuvių Dienos ap< 
vaikščiojimas.

Paskutiniais laikais ir pas 
•mos pradeda atsirasti šiek 

4iek judėjimo, ir šio mieste- 
*4io lietuviai pradeda pasiro
dyti ant viešojo veikimo est- 

--rados. "Ne mums vietiniams
- - spręsti kaip mes tų savo rolę 

atliekame. Užteks parodyti 
•faktus mūsų veikimo, o kiti

- padarys išvadas. Kas link 
r viešojo veikimo pirmiau čia

nebuvo girdėti; tam tikslui ne
buvo jokios organizacijos, 
-ftiais metais subrusta organi
zuotis, bet tas neper sparčiai 
eina. Sutverta SLRKA. kuo
pa, tik labai neskaitlinga, in- 
tairta Tautos Fondo skyrius, 
-bet tas nedaug dar teparodo 
organizuoto ir nuoseklaus vei
kimo. Tiesa, organizavimasis 
4ai lėtas darbas (bet užtikrin
tas), vienu mostelėjimu jokia 
organizacija neišdygo ir ne
pradėjo garsėti veikimu. Su 
taiku, galima tikėtis, kad ir čia 
tas organizavimosi darbas 
pribręs ir atneš vaisius gau- 

•_ sesnius, negu uoliausios pa
kriktų žmonių pastangos.

Atsižiūrint į laiko svar
inimų, nepatogu ramiai sė
dėti ir laukti kol pačių gal 
aplinkybių kas gero bus įvyk- 
dinta. Taigi nors ir pakriku
siomis' ir ne labai tvirtomis 
jėgomis stvertasi urmu kų 

-nors nuveikti. Kovo 5 d. ta- 
* <>o surengtas Lietuvių Dienos 

apvaikščiojimas. Rengėjais bu 
vo vietinio bažnytinio choro 

mariai, kuriuos vien dainų ir 
-muzikos mylėjimas rįsa į bū
rį— organizacijos neturi.

Vakaro programas.
Programas buvo toks: pir-

-euiausia kalbėjo kun. J. Marti
-ftiūnas ir p. B. Jasjulis; abu-

-du vietiniu. Tarpe kalbų baž
nytinis choras padainavo tris 
daineles. Ypatingai nusisekė 
■merginų duetas “Tu Lietuva 
‘Motinėlė”. Tos dainelės ma
loni melodija ir jausmingi žo
džiai tikrai užgauna širdies 
stygas, ir nesuprantamas jau
smas kilnoja klausytojo krū
tinėje. Tokiose ypatingose va

landose, kaip klausant daine
lės ar užimančios kalbos, su
pranti žmogus, kad tėvynės 
meilė yra ingimta. Nors per 
daugel metų ir užmiršęs 
jų būtum, nors ir būdamas 
apsvaigęs laikų gerumu, be
dirbant čia kulkas brolių šau
dymui, išgirdus jos vardų 
dainoje, esi sugautas neatsi
kratomo jausmo.

Pirmoje kalboje buvo aiški
nama apie reikalingumų prisi
dėti į šventų darbų gelbėjimo 
tautos ir tėvynės ir skatina
ma aukoti tam tikslui. Buvo 
priminta ir dešimtstūkstanti 
nis fondas. Antras kalbėtojas 
skatino ir aukomis ir geresniu 
savo gyvenimo tvarkiniu gel
bėti savo tautystę ir kalbų: 
tuos brangius turtus, už ku
riuos mūsų bočiai per amžius 
persekiojimus kentėjo ir krau
jų liejo. Laike tos kalbos bu 
vo renkamos aukos. Tapo su 
rinkta $56.50. Pavardės au
kotojų kitur pagarsinta.

Teatras.
Po prakalbų tapo sulošta 

komedija “Nesipriešink”. Lo
kė choro nariai. Tai buvo dar 
pirmas to garbės verto būre
lio pasirodymas scenoje. Kaip 
pirmų kartų losiantiems, tai 
perstatymas pilnai nusisekė. 
Kritiškai žiūrint, aiškus daly
kas, kad buvo patėmyta tru
kumų, bet niekur neišėjo tik
ras “fiasko” arba maišatis,
O juk iš pirmo karto pasiro
dančių galima to tikėtis. Dau
gelis dalių išėjo tiesiok be už
metimo. Geriausiai atsižymė
jo Adolfas Matulevičius Ado
mo rolėje. Tas vaikinas ne 
taip jau talentuotas, kaipo ak 

nuliu veikimu

negailėjo pastangų, kad viskų 
kuogeriausia atlikti ir atliko; 
rolė išėjo be jokio užmetimo. 
Kitas labai gerai lošė St. Juo
dis: tame, rodosi, yra ir ap
leisto talento, bet jo pasiseki
mas taip-pat labiau iš uolumo. 
Tas vyras nepalieka darbų pu
siau atliktų; kad už ko imasi 
tai ir stengiasi, kad atlikti 
kuogeriausiai. Jo rolė sun
kesnė ir kaikuriose vietose ge
riau galėjo būti, kaip buvo, 
bet užtat keliose vietose švys
telėjo tikrai aktorišku lošimu. 
Iš merginų geriausia atsižy
mėjo Ona Simonihtė Barboros 
rolėje. Tai talentuota mergi
na, kuri gali būti tikru čionai- 

Lįlinės grupės mėgėjų papuoša 
lu. Kiti trys lošėjai pasiro 
dė menkiau. Alek. Vitkus Ba
landžio rolėje neturėjo gero 
balso: jo arba negirdėti, arba 
buvo ne naturališkai. E. Ro- 
džiutė Magdės rolėje daugely 
je vietų lošė ne tikrai gerai, 
bet ji turėjo sunkiausių rolę 
ir tame turbūt priežastis jos 
menkiau nusisekusio lošimo. 
Ver. Bajoriniutė tarnaitės ro
lėje neturėjo drųsos išreikšti 
nudavimų kur reikėjo. Yra 
viltis, kad tie lošėjai kitų kar
tų dar geriau pasirodys, nes 
visi nuoširdžiai darbuojasi, 
nesigaili triūso ir pastangų. 
Pasidėkojant jų uolumui ir šis 
pirmas perstatymas taip nesi
tikėtai gerai pasisekė. Gar
be jiems už tai! Kas moka ap- 
kainuoti kitų veikimų, tas ta
ria giliausių ačiū tam chorui 
už surengimų tokio gražaus ir 
pelningo vakaro. Apart dai
navimo, lošimo tie rengėjai 
dar ištikimai pasidarbavo ir 
prie kitų darbų: ir rengime ir 
laike vakaro. Choro nariai 
tai prakilniausios dvasios žmo 
nės mūsų miestelyje, nes tas 
pasirodo iš jų darbų.

Balius.
Po perstatymui prasidėjo 

balius (apie 6-tų vai.) ir tę
sėsi iki 11 vai. nakties. Čia 
galima būtų prikišti tų karto
jamų užmetimų, kad. mes čia 
linksminamės kuomet mūsų 
tautiečiai kruvinomis ašaro
mis rauda; kad mes’čia šoka- . F- •me gal laike savo tėvelių ar
ba artimųjų laidotuvių. Bet 
tas*būtų užmetimas tuščio sen
timentalizmo. Žmonės žmo
nėmis buvo ir bus; kol akis į 
akį su baisenybėmis nesusitin
ka, — atjausti kitų liūdesio ir 
jį savo pasielgimu išreikšti ne
sugeba. Verkimu vargstančių 
juk nepagosi, tad ir šis nau
jokynas džiaugiasi šios šalies 
laime, o nelaimingiems bro
liams stengiasi pagelbėti au
komis. Vardan 'verkiančios 
Lietuvos ačiū visiems aukavu
siems ir atsilankiusiems į ap- 
vaikščiojimų. Pelnas to ap- 
vaikščiojimo, apart prakalbo
se surinktų aukų, skiriamas 
pusiau: pusė Tautos Fondui 
ir pusė vietinės parapijos rei
kalams. Gryno pelno iš ap- 
Vaikščiojimo liko $77.40, iš ku
rių pusė $38.70 paskirta T. F. 
Viso T. F. nusiųsta $95 20.

Laike šio vakaro labai daug 
pasidarbavo T. F. skyriaus iž
dininkas, Vincas Rodžius, kai
po užveizdėtojas visos tvarkos 
laike to vakaro. Tai tokios .y- 
patybės ir pasekmė^ mūsų vi
suomenės subruzdimo. Vieti
niams malonu, kad viskas gra
žiai, linksmai išėjo," o mūsų 
tautos reikalams išbiro keli 
centai.

liūs, gailėdamės jiems cento. 
Iš tiekos vertelgų smuklinin
kų ir kitų biznierių vos vienas 
te paaukojo $10.00 ir dveje
tas po kelius dolerius. Kiti 
nieku nenorėjo prisidėti prie 
šelpimo Tėvynės, pabėgėlių. 
Tas labai skaudu, kad žmonės 
turtingesni, pirmesni, kurie tu
rėtų, berods, būti kitiems pa
vyzdžiu — atšalę, savymeilė- 
;e pasinėrę. O vertelgos ga- 
ėtų tikrai daug padėti tame

šventame šelpimo darbe. Ger- 
namieji, atminkite, kad miela- 
širdystė puošia kiekvienų žmo
gų, aukština jo sielų. Jei esa
te lietuviais ir dar net kata
likais, tai vardan šių titulų 
jūsų švenčiausia pareiga neuž 
miršti savųjų nelaimėje ir su 
lyg išgalės šelpti juos.

Mislelobstas.

Jau išėjo pirmas numeris

“Muzikos”
Turinys:

Nuo redakcijos.
Šis-tas apie dailę.
Mūsų chorai.
Daina ir gyvenimas. 
Muzikos teorija su pavyz

džiais.
Apie chorų vedimų.
Prie mūsų bažnytinio gie 

dojimo.
Gaidų Turinys:

Mes paadinuosim (mišriam 
chorui).

Beauštanti aušrelė.
Oi močiut, motinėle (due

tas).
Vai broli, broli (vyrų cho

rui).
Pulkim ant kelių, Dievas 

mūsų apginėjas.
Pirmoji nelaimė (pijanui 

( solo).
Atskiras numeris 40 c. me

tams $3.00.
“MUZIKA”

P. O. Boz 172,
Brooklyn, N. T.

Suvalkų

Žemlapis

u

Gaunamas

ORAUCO” KNYGYNE

Kaina su prisiuntimu

$1.00

Kiekvienas gaus

■U I K I Ų 
DOVANŲ!

kas per mane užsisakys sau 
lietuvišką Laikraštį.

Dovanų ir laikraščių surašus išsių- 
*iu kiekvienam, kuris prisius savo 
adresj ir už 2c markg.

MAT. MILUKAS 
410 HooperSt., Brooklyn, N. Y.iaaHiaam«timmow»D

Vyrai!
Šita įstaiga yra tik vyrų gydymui. Jeigu ieškote patar

navimų sąžiningo ir teisingo gydytojo, atsikreipkite į ofisą dėl 
Uekz.aminavojimo. Tas jums nieko nekainuos ir jūs nesat pri
versti čia gydyties, jei nenorite.

Geriausios Europos ir Amerikos metodos. 8i įstaiga yra 
ntaisyta su visais naujaisiais instrumentais ir elektros intaisais, 

kurie yra reikalingi, kad nuodugniai ištyrus Jū?ų ligą. Ypatinga 
atida yra atkreipiama prie inkstų, pūslės, nervotumo, kraujo li
gų ir abelno nusilpnėjimo.

Jei reikalingi gydymo, atsišaukit į ofisą dėl patarimo. Dvi
dešimt trijų metų gyvavimas šios įstaigos yra garantija tam, kad 
būsite gydomi pasekmingai.

PASITARIMAI UŽLAIKOMI SEKRETE.

VISIEMS LIETUVIAMS Iš DAUGELIO 
MŪSŲ KNYGŲ PASIŪLOME SKAITYTI

IR PLATINTI ŠIAS.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbon St. Chicago.

apy-
4J

Kampas Monroe, penktas augštas.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. Nedėliomis nuo 10 iki 1 
Taipgi Paned., Seredoj, Pėtnyč. Subat. vakarais nuo 7 iki 8 vai.

(Imk elevatorių į 5 augštą).

Jei nori turėti gerą ir pigų laikraštį, užsirašyk

“Santaika”
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros 

savaitinis laikraštis.
“SANTAIKOJE“ telpa įvairių-į vairiausios viso pa

saulio bėgančios žinios.
“SANTAIKOJE“ telpa taipgi tyri mokslo straipsniai, 

poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
“SANTAIKA“ eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje. 
“SANTAIKĄ” leidžia P. Szukys.
“SANTAIKOS“ kaina metams $1.00. Pusmečiui 65c.

Pavienis num. 3c.
Siųsdami prenumeratą, korespondencijas, laiš

kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite:

“SANTAIKA’
2120 St. Clair Avė. N. E. Cleveland, Ohio

88

REIKALAVIMAI.

Tuojaus Breikalingas 
vargonininkas. Apie sąly
gas kreipkities sekančių 
antrašu:

Bectory of St. Joseph 
Church, 318, Fifth st., Do
norą, Pa.

Reikalingas Vargonin
kas, turintis gerą balsą ir 
galintis mokyti čhorą.

Atsišaukite pas:
Kun. kleb. K. F. Ssatkus. 
117 Lackawanna avė.,

Duryea, Pa.

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa. 
Kapitalas su perviršiu

$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūroma 

Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškaL

O. N. Postlethwaite,
1 iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Ne viskas girtina.
Ankščiau aprašytieji daly

kai nurodo, kad tikrai dau
gumas Ind. Harbor’o lietuvių 
subruzdo darbuoties Tėvynės 
naudai. Gaila tik, kad ne 
visi. Ypatingu atšalumu prie 
viešųjų reikalų pasižymi mū
sų vertelgos, kurie jau visai 
pamiršo savo senųjų nuvar
ginta močiute ju vam

PAMĖGINKIT SKAITYT 
Savaitinį Laikraėtį

“LIETUVA”
Didelis 3 puslapių laikraštis su 
paveikslais, einąs 24-tus metus. 
"LIETUVA” yra politikos, lite
ratūros ir mokslo laikraštis, pa
duodantis daugiausiai žingeidžių 
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir 
viso pasaulio. Laikraščio kaina 

Už visą metą tik $2.00 
Už pusę metų tik $1.00

Vieną numerį gausite uždyką, 
jei parelkalauslt, adresuodami: 

“L I E T U V A”
3292 SO. HALSTED STHEET 

CHICAOO, ILL.

Snitu Lietuviams Žinoti
Kas turite gimines arba pažįs

tamus sename krašte ir negalite jų 
surasti, rašykite tuojaus į mus, o mes 
.urasime au pagelbą svetimų šalių 
konsuliato.

Del chicagiečitj Ir apylinkės: Kas 
nori ypatiškai pasikalbėti, priimame 
rabatomis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 3 iki 6 vai. po p.

Consult General Infor
mation Bureau,

3246 Union avė, D. Chicago, HL

Km prisius 10c. krasos ženk
leliais ir penkis savo draugų 
adresus tik nė iš Chicagos, tam 
nusiųsime puikią dovaną.

CASH NO CBEDIIT CO. D. 
3246 S. Union avė., Chicago, UL

Amerikos Lietuviy Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

“ Lietuviškos kalbos 
’’ Aritmetikos 
’* Knygvedystės 
’’ Stenografijos 
’į Typewriting 
’r Pirklybos teisių
’’ Abelnos Historijos 
’’ Suv. Valst. Historijos 
“ Geografijos 
” Pilietystės 
“ Politiškos Ekonomijos 
*’ Dailarašystės
Mokinimo Valandos:

NUO 8 RYTO TKJ 5 VAL.
PO PIET. VAKARE NUO

7:30 IKI 9:30
3360 Emerald Avė., Chicago, HL

MUZIKOS MYLĖTOJŲ 
ATIDAI.

Naujas Veikalas, Surengtas 
Vienam Balsui ir Piano

MEILĖ
Muzika
žodžiai
Gauna-

Jau išėjo iš spaudos.
A. Aleksandravičiaus.
L. šilelio. Kaina 40c. 
ma “Draugo*’ Knygyne.
Pinigai galima siųsti krasos 

{ženkleliais.

14 Antanukas. Viena dailiausiųjų Boleslavo 
I ruso apysakų, ••••«« •. •••• ..........

38 Braižinėliai, talpinanti labai indomias
sakaites ........................................................
intalpa interesuojanti, ...........................................75

62 Fabiolė. Arba Bažnyčia kr ikombuose, .... 1.00
68 Gyvenimas Ge. vaitė3 .. ,............... .50
69 Gyvenimo Pamatai ......................................... 10

82 Huckleberry Finnas .........................................75
85 Šatrijos Raganos apysakėlės ......................   .25

128 Klaida, Originališka apysaka iš lietuvių gy
venimo.........................  $1.00

147 Lietuvaitė. Parašė J. Kvietkovskis....................... .50
159 Maldos Galybė....................................................... .25
163 Matulė Paviliojo. .............................................40
174 Ponas Tvardauskas.........................................,. .40
197 Oliveris *Twistas.................................................... $1.00
201 Pajauta, Lizdeikos duktė; arba Lietvva XIV

amžyje.............................  $1.00
Ta pati audimo apdaruose ...............................$1.25

201 Pasaka apie kantrią Aleną, .......................   .20
238 Pūščios Dvasia.............................................................50
355 Degtinė. Vienaveiksmis scenos veizdelis ... .10
356 Deklematorius. Deklamavimui eilių ir mono

logų rinkinys...............................................................50
358 Draugas. Vieno veiksmo drama.................... .10
369 Geriaus vėliaus uegu niekad. Komedija vie

name akte ....................................................  .15
394 Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis

scenai vaizdelis......................   15
398 Katriutė. Triveiksmis dramos paveikslėlis .15
401 Karės Metu. Vaizdelis 3-juose aktuose,........... 15
414 Linksmos dienos. Dviejų veiksmų vaizdelis .10
502 Valkata. 4 veiksmų drama...................................... 35
509 Vienuolio disputą su rabinų. Vieno veiksmo

komedija .................................................................... 10
525 Dainos kun. Vienožinskio .. >.................. ,. .15
522 Aureolė..........................................................................10
544Eilės Pranciškaus Vaičaičio.............................. 75
566 Meilė, Poema...................................................................15 --
635 Dangus.......................................................................... 50
641 Gamtos istorija Pagal P. Bert. Vertė Dr. A.

Bacevičia........................................................................50
703 Ethnologija, arba istorija apie žemės tautas. 2.00
708 Istorija abelna.........................................................1.00
710 Istorija Suvienytų Valstijų........................ ... 1.00
735 Lietuvos Istorija.................................................. .25
759 Rašto Istorija.......................................................... 1.00
790 Ar Kristus turėjo brolių ir seserų!............... 5
809 Evoliucija ne Revoliucija. ............... . ..... .40
819 Kokia Autonomija Lietuvai Reikalingai ...» .V*
822 Lietuvių Tautos Memorijalas...................... .. .10
827 Patrimpo laiškai......................................................... 45
843 Tiesos Žodis Socijalistams....................................... 10
915 Sveikata, arba trumpas kelias į sveikatą .. 2.00
917 Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir

Kova Su Jais............................ ................. .......... 15
930 Katekizmas apie Alkolį........................................ 5
932 Pilnosios Blaivybės Katekizmas.......................... .40
935 Saliūnas. ...........................................................5
947 Mandagus Vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka, .5
950 Apaštalystės Maldos Statutos................................. 25
959 Apsvarstyk! ................................................................... 5
987 Gyvenimas Šventųjų, Visų metų ............... 3.50

988 Gyvenimas Šventųjų, Skuros apdaruose $5.00
1016 Lourdes’o Švenčiausios Pan. Marijos mėnHO 30 
1050 Reikalingiausios giesmės, bažnyčioje giedamos .2 
1095 Vienuolinė Luomą.......................................................,5
1099 Krikščioniško Mokslo Katekizmas,.......................15
1100 Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis II. .25 
1103 Angliškos kalbos vadovėlis, tiems kurie nori

laiku pramokti angliškai...........................................25
1108 Kaip rašyti laiškus, lietuvių ir anglų kalbose .75 
1123 Rankvedis angliškos kalbos. Praktiškas bū

das išsimokinimui angliškos kalbos pačiam 
per save be- pagelbos mokytojaus. ..
Su audimo apdarais .....................

1131 Žodynas lietuviškai angliškos ir angliškai-lie-
tuviškos kalbos. Sutaisė A. Lalis......................6.00

1132 Žodynėlis lietuviškai angliškai ir angliškai lie- ę
tuviškos kalbos.............................................../..........50
Tas pats gražiais skuriniais apdarais................75

1133 A. — B. —C. Rašymo ir skaitymo Ęradžia-
moklis........................................................... ...............5

1134 Skaitymo Pradžiamokslis ............................ 35.
1138 Geografijos vadovėlis, ..;........................................ 75
1187 Blogi Kūdikių Papročiai, su paveikslais,...........20
1214 Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. M.

Gustaitis ...........................     .11
1215 Lietuvių Katalikų Metraštis, 448 pusi............  ,78
No. K17 Visuomet Su Dievu. Maldaknygė lietu

viams katalikams visokio amžiaus. 256 
puslapių, mažo formato, juofais viršeliais 
su auksuotu kryželiu ant viršaus, labai dai
li knygelė. Kalba gryna. Kaina tiktai .... 40

No. K396. Mažas Naujas Aukso Altorius. Dailiais-
virŠeliaia, 382 pusi. Kaina tiktai .............. 60

No. K415. Balsas Balandėlės arba Mažas Šalt
inėlis. Be “Officium“, su dadėjimu litani
jų, maldų ir giesmių prie Panelės Šv. Juo
dais dailiais apdarais. 576 pnsl. Kaina tiktai $1.00

Aapart tų “Draugo” Knygyne randasi daugelis kl- 
tokių knygų. Katalogas siunčiamas ant pareikalavimo.

Adr 'nokite:

DRAUOAg PUB. CO., 1800 W. 46 t., CHICAOO. ILL.

\

1.25
1.50
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Amerikos Žinios TAUTOS FONDO REIKALAI.
SUV. VALSTIJŲ KAREIVIAI 

SUSIRĖMĖ SU MEKSIKOS 
SUKILĖLIAIS.

Iš Hachitn, N. M. praneša
ma, kad 200 Vilios kareiviu 
prisiartino prie AVanielswell 
miestelio, gulinčio ant Suv. 
Valstijų teritorijos. Suv. Val
stijų pėstininkų 1-mas batali- 
jonas skubiai apleido Daugins 
miestų ir marsuoja prie AVa- 
melsvell, kad apginti šios a- 
pielinkės gyventojus nuo Mek
sikos banditų sauvaliavimo.

Ties miestu Columbus, N. 
M. įvyko gana smarkus susi
kirtimas tarp Suv. Valstijų 
kareiviu ir Vilios riaušininku.

NORIMA SUGAUTI VILLĄ.
Prezidento Wilsono įsaky

mu į Meksiku turi įsivežti 5,- 
000 Suv. Valstijų kareivių ir 
suimti Vilių.

Suv. Valstijų armijos, vei
kiančios Meksikos parubežyj, 
viršininkai spėja, jog netru
kus turės įvykti susirėmimai 
ir su Carranzos kareiviais.

Ištikus karei tarp Suv. Val
stijų ir Meksikos, būtų pa
šaukta prie ginklo nuo 250,- 
000 iki 500,000 Amerikos at
sarginių. -

Vilios kareiviai nesenai už
puolė Arizonoje didelę ameri
kiečių farmą ir užgrobė daug 
gyvulių.

PARUBEŽIO MIESTUOSE PIL- 
v NA VILLOS ŠNIPŲ.

AVasbingtone gaunama ži
nią, jog visuose Meksikos pa
rubežyj' S. V. miestuose randa
si daug Vilios šnipų, tyrinė
jančių $ųv. Valstijų kariuo
menės pozicijas.

Suv. Valstijų kariškos val
džios įsakyta tuos šnipus gau
dyti ir siųsti juos atgal į Mek
sika.

KARĖ SU MEKSIKA NEIŠ
VENGIAMA.

Suv. Valstijtj diplomatų ir 
šiaip žymesnių veikėjų nuro
doma, kad dabartinės suirutės 
Meksikos parubežyj gali iš
šaukti ir tikrų Suv. Valstijų 
ir Meksikos karę. Dabartinis 
Meksikos prezidentas Carran
za, kurį taip protegavo Suv. 
.Valstijų valdžia, nustojo savo 
pasekėjų ir jo įsaky

mai nieko nebereiškia am
žinosios revoliucijos šalyj. 
Labai gali būti, kad Suv. Val
stijos betaikindamos Europos 
viešpatijas, pačios su karės 
dievaičiu Marsu pasiglomo- 
nės.

VERMNTO VALSTIJA PRIEŠ 
PROHIBICIJĄ.

Vermonto valstijos piliečiai 
dauguma balsų išsireiškė prieš

ATIDAI
GERBIAMŲ KATALIŠKŲ DRAUGIJŲ 

CHICAGOJE.

Šv. Katimiero Kapinių valdybą nutarė apvaik

ščioti Kapinių Šventę gegužio 30 d. (Decoration Day). 

Ant Šv. Kazimiero Kapinių su pamaldomis taip, kaip 

ir pereitą metą:

Visos Katalikiškos Draugijos ir Katalikiška vi
suomenė kviečiama dalyvauti tame apvaikščiojime ir 

draugijos nerengti toj dienoj, jokių balių.

prieš pilnosios prohibicijos 
šioje valstijoje įvedimų. Blai
vybės klausimu rūpinties pa
likta atskiriems miestams ir 
apskričiams. Praeitais metais 
7 “sausieji” Vermonto valsti
jos miestai sugrįžo “Slapių
jų” eilėn. /

NAUJAS KARĖS MINISTERIS.
Į Suv. Valstijų karės mini- 

steriaus vieta pasklida p. N. 
D. Baker iš Cleveland, Oliio. 
Naujasis valdininkas pilnai 
sutinkąs su prezidento AVilso 
no politika ir prisilaikysiąs 
šių obalsių: “Taika, prisiren
gimas ir tylėjimas”.

SPROGIMAS KASYKLOSE.
Wilkes - Barre, Pa. Golen- 

bek’o kasyklose ištiko smar
kus sprogimas. Žuvo nema
žai žmonių. 12 darbininkų ė- 
mėsi atkasinėti draugų lavo
nus. Tuo laiku ištiko vėl ant
ras sprogimas ir tie visi gel
bėtojai taip-gi gavo mirti po 
angliais.

VISI MEKSIKOS GYVENTOJAI 
ŽADA PADĖTI GEN. VILLUI.

Colunibus, N. df. Pakliuvęs 
nelaisvėn kapitonas Isador 
Palias tvirtina, jog greitu lai
ku visi meksikonai sukils prieš 
Suv. Valstijų kariuomenę ir 
tokiuo būdu spėkos Vilios pa
daugės šimteriopai.

REDAKCIJOS ATSAKAI.
p: M. P. Songanlai, Easton,

Pa. — 2 dol., kaipo vienos die
nos uždarbio auką Tautos Fon
dui gavome. Induodame’akv. A. 
Šlakiui, T.-‘F.J raštininkui?•

Kun. K. Skripkai, Detroit, 
Mich. — Čekį ant 260 dol. gavo
me ir perdavėme Tautos Fon
dui. Aukotojų vardus garsina
me šiame numeryje.

p. J. Svirskui, St. Bonavertu- 
re, N. Y. — $4.50, moksleivių 
auką T. F. gavome ir perdavė
me T. F.

p. Lietuvos Sūnui, ShebOygan, 
Wis. — Gavome pervėlai, kad į 
šį numerį judėjus. Už žinutę 
ačiū. Tilps kitame numeryje.

Ten buvusiam, Koresponden
tei, Lietuvaitei, Mahanoy City, 
Pa. — Pavėlavo j ši numerį. 
Bus kitame. Už žinutes ačiū. 
Rusinėkite dažniau.

Mergaitei iš Minersville, Pa. 
— Tą pat, ką ir kitiems: ačiū, 
pavėlavo, bet bus kitame nume
ryje.

Pirmieji Dienraščio ‘'Draugo” 
prenumeratoriai suprato vertę 
rėmimo katalikiškos spaudos. 
Užsimokėdami už Dienrašti 
“Draugą” iškalno $3.00, nei vie
nas neapsivile. Jie gavo puikiau
sią dovaną, “METRAŠTĮ”, pil
ną gražinusio skaitymo ir pavei
kslų iš lietuvių gyvenimo.

Tamsta ir turi progą ingyti 
tą brangią knygą dovanai. Už
sisakyk “Dienraštį Draugą’” 
šiandien!

CHCAOO, ILL.
Aukos Tautos Fondui, surink

tos laike prakalbų surengtų 
Tautos Fondo skyriaus Aušros 
Vartų parapijos svetainėje ko
vo 4 dienų.

Aukojo: J. Sauuoras 20 dol., 
.1. Šliogeris 3 dol., po $2.00: p- 
ui N. N., F. Ligeika, A. Dovidas, 
A. Lukščiutė; p» .>1.00 ' J. S-« 
kalauskas, A. ltadzevičia, O. 
Aleknavičienė, M. Adomaitis, A. 
Marozaitė, O. Tamošaitė, Z. Kū
kalis, 3. Stoškunienė, M. Žinai
si utė, J. Jerešienė, P. Šimutis, K. 
Aleksiunas, O. Gabraitė, K. Kaz- 
lauckaitė, J. Stankevičia, P. Ma
žeika, J. Simanavičia, A. Dūdas, 
J. Mikaliunas, J. Peldžius, K. 
PaPliulionienė.

Po 50 c.: M.
G. •įunie i

Alt k.ėunienė, 
Šilini<.itė. K.

Ginaitis. B. Valinskas, P. Urbo
naitė, A. Vildžiūnas, P. Mikšis.

Išviso su smulkiomis aukomis 
surinkta $64.20

DOVANĖLI! LIETUVAI.

AVaterbury, Conn. nuo vasa
rio 21 iki 26, 1916., lietuviai 
darbininkai, dirbantiejai Benedi- 
eos Tubšapėj. (The American 
Bross Co., Braneh S. S. Tube 
Dept.), per pasidarbavimą, p. V. 
•T. Stankevičiaus sudėjo aukų į 
T. F., kaipo dovanėlę Lietuvai. 
Aukojusieji davė po $1.00, kurie 
yra pasiųsti į Tautos Fondą.

Surašąs aukojusiųjų:
V. J. Stankevičia, Jurgis Ba- 

nis, Dominikas Smolskis, Vladas 
Mickevičia, Kazys Žilvitis, Vac
lovas Skirstmons, Ignotas Kaz
lauskas, Pranas Aliulis,
Jonas Petraitis, Kazimieras Vė
tą, Antanas Smitkus, Jonas Ur
bonas, Viktoras Kazlauskas, 
Stanislovas Meškevičia, Kleopas 
Sadula, Petras Gudžiūnas, Be
nediktas Širpitis, Adomas Saka
lauskas, Kazimieras Lažauskis, 
Juozas Juškis, Justinas Šiugžda, 
Povilas Poškas, Antanas Tvara- 
viėins, Adom. Vaitkevičius, Sta
sys Statkevičius, Vincas Pažaras, 
Aleksaifdra Raupelis, Adomas 
Povilenskis, Kostantinas Žilins
kas, Jonas Urbonavičia, Antanas 
Karinauskis, Petras Vaitiekūnas, 
Vincas Brazionis, Juozas Aliuko- 
nis, Vincas Ruginis, Alek. Laz- 
dauskis, Juozas Ruginis, Kazi
mieras Kutauckis, Vladislovas 
Zikaris, Juozas Dėdinas, Jonas 
kovas, Jonas Jankauskas, Vincas 
Monkus, Kazys Pilsuckis, Jonas 
Lukoševičia, Vincas Bradunas, 
Jonas Petkevičia, Ipolitas Kum- 
prickas, Ignotas Gustas, Juozas 
Karaz'jus, Jurgis Juozaitis, Jo
nas Juozaitis, Jonas Mačiulis.

Viso labo — $53.00
Iš tų pinigų 50 dol. skirta į 

10 — 10,000 fondą prie Tautos 
Fondo.

V. J. Stankevičia.

DETRIOT, MICH.
Jurgio Lietuvių R. K. Baž

nyčioj, kovo 5 dieną. Tautos 
Fondui surinkta aukų:

Klebonas kun. K. Skrypko
$15.00

Po $10.00:
Vincas Gilius, Antanas Sales- 

kis, Jonas Vaitiekūnas.
Po $5.00:

Advokatas B. Mostauskas, 
Juodvalkis Silvestras, Perminąs 
Juozapas, Perminicnė Filome
na, Velyvis M.

PO $3.00:
Marčiulynas M., Juogelas 

Adomas, Norkus Juozapas, Juo
zapa vi,ius Ant.
Leineitas Stasys $2.50

Po $2.00:
Žilinskas Juozapas, Viltrakis 

Jonas, Saleska J., Vendrickas 
K., Bendziavičius A., Akselevi- 
eius Jonas, Šilasevičius J., Ger- 
vilius Pranas, SimonavičiuR J., 
šarkus Juozapas, Mič Jonas, Ba
cevičius J., Bukšaitis M., Augo- 
niutė Z., Žvirblis L., Orlauskai
tė J., Žvirblienė Ona, Levickas 
Vik., Vaitkus P., Urbonas Jo
nas.

Po $1.50:
Kairevičiutė Ona, Kurapkienė 

Teof., Abišala Alek.
Kainas Ant.

Po $1.00,:
Moskaičiuti D., Paškauskas 

J., Adomaiti!

Sv.

1.25

Draugelis V., Rakauskienė Urš., 
Adomaitis P., Kaminskiutė E., 
Baltrukenas Š., Šaulis J., Ma- 
liauskienė T., Talmontukė Alek., 
Bekeris P., Kubilius K., Mie- 
liauskis Pr., Laužaitis Ant., Ku
dirka P.. Barkauskienė Ona, 
Medinis J., Valaitis J., Žukaus
kas V., Karpštys V., Aviža M., 
Preis,ken,iutė Elžb., Niukeckan 
tė Al., Radzinkynas VI., Urbonas 
Ig., Šilaševičia Adomas, Kirvai- 
tienė M., Arabroza K., Kraupie- 
nė O., Tamošiutė K., Rokas S., 
Kairevičiutė J., Beržauskienė E., 
Dobrodziejus K., Kasevičius J., 
Kaušius J., Putrius J., Gudaus
kas A., Kazlauskas M., Donoras 
P., Vaškelis Pr., Jurskis A., Vi- 
kalauskas A., Assevičius M., 
Mozūras An Pronskevičius P., 
Bieras K., Meškinis J., Skiparas
A. , Šileika Al., Vitkus V., Gojis
B. , Saveikis L., Stakevieia J., 
Šitkauskas K., Becinška J., Ut- 
kuraitis J., Juzevičius Ad., Bu- 
gys A., Vermukas P., Budelienė 
M., Šiurkus J., Kuncelis F., Dzie- 
viaška P., Voroneckas A., Soma- 
vičienė Gr., Zgrunda K., Da- 
niševičius V., Putrius E., Gece- 
vičia VI., Jankus K., Šeputa, A., 
Balčiūnas J., Bielskis J., Juške
vičius K., Juškevičienė J., Lei- 
nertas J., Venckutė Barbora, 
Bukšaitienė Jieva., Marčiulynas
J., Marčiulynienė M., Tarnui ienė 
M., Pakalniškis Morta, Mickaitė 
St., Sakalauskas J., Sakalauskas 
St., Klikna J., Venckiutė B., Pū
džius J., Ambras St., Pašys P., 
Brazauskas Salomija, Podžius 
Al., Bladukaitė Ona, Vaičaičiu- 
kė Ona, Vaškienė Ona.

Smulkių aukų "surinkta $28.00 
Taigi viso labo .... $260.00 
Čekį ant $260.00 gauta ir per

duota Tautos F. Iždininkui.
“Draugo” Bed.

ir Svetainėje,

5.00 
, 5.00

5.00
5.00
5.00

Aleksan-

Aukos surinktos nuo karės nu- 
kentėjusiams, Lietuvoje per pra
kalbas surengtas L. Vyčių 4 
kuopos, kovo 4 d ,.' 1916 m. Die 
vo Apveizdos
•Chicago, III.

Kun. M. Kruša,?
Kybartaitė {
J. Pabijauskas 
J. Čepanonis 
Benifacas Mickevičia 

Po $3.00
Viktoras Juodelis, A 
dravieius, Jonas Rusteika.

Po $2.00: Ludvikas Gutautas, 
M. Dambrauskas, St. Kybartas,
J. Puplesis, Ant4,.Levinckas, K. 
Laužikas, B. Abromavičiūtė, M. 
Benevičiutė, P. Rūkas, Juozas 
Šimkus.
Ona Krukuniutė 1.50

Po $1.00: Pranas Girdvainis,
K. Leikus, K. Jagutis, K. Mik
šis, J. Zuzas, K. Szeris. A. Bruo- 
žis, Rapolas Andriliunas, P- 
Vaitkienė, P. Balčiauskaitė, P. 
Varakulis, B. Kuraitė, Ona Via- 
kasitė, M. Simonavičienė, L. 
Tamašauska, Z. Vizgirdienė, E. 
Skaupskelaitė, P. Janulevičius, 
M. Domanskis, V. Steponavičius, 
Ona Kinelaitė, M. Benevičiutė, 
M. Kupinskaitė, Visilkutė, U. 
Freitikienė, N. Sibh, Blazauskis, 
Z. Pansimienė, A. Pakeltis, K. 
Bajoriunas, A. Guldikas, B. Ma- 
nartunas, J. Grulas, A. Petrulis, 
Kun. F. B. Serafinas, Ant. Nalu- 
gas, Kaz. Rimkus.
J. Ramanauskas .75

Po 50c.: Juoz. Blankus, Pet. 
Gudavičienė, A. Narušas, J. Nak- 
vasas, F. Kybartas, M. Jatušas, 
F. Simonauskas, M. Laueaitė, A. 
Petraitė, Grikšaitė, Stankevičiū
tė, AI. Erčaitė, St. Jucevičius, F. 
Jenčius, K. Žilevičius, AI. žižis, 
Namatas B., J. Grajauskas, J. 
Žagunas, Kaz. Romanas,, P. Ro- 
monis.

Stambesnių aukų sumesta
$103.20

Smullkių aukų 11.20
Iš viso .............. $114.95

P. Baltušis.

CHICAGO, ILL.
Lietuvių dienoje šv. Jurgio 

bažnyčioje, laike pamaldų au
kojos
Zofija Masalienė 5.00

Po $2.00: Rožė Matijošienė,
Jieva Kirienė, K. Cebatienė, P. 
Lazdauskas, St. ar Barb. Eizira, 
“ * ra BuidjaJė, Ona Kvede-

Po $1.00: Atarė Jaunienė,
O. Budvidienė, U. Zubrienė, V. 
Jonaitienė, J. Pušinskienė, B. 
Venckūnienė, V. Overlingieiiė,
P. Vaiuauckas, O. Karpavičienė, 
A. Pilkis, O. Naugženienė, O. 
Petrauckienė, D. Balsienė, A. 
Jazutonis, M. Vilkauskienė, P. 
Stankienė, K. Čepaitienė, E. Šla- 
kieuė, J. Sereika, J. Vaičis, T. 
Toleikieuė. P. Krikščiūnas, V. 
Zambučevičienė, K. Juškevičius, 
J. Žičkytė, P. Elijošiutė, U. 
Gidrikaitė, A. Zabielskis, P. 
Daugiela, AL Jakaitė, A. Nau- 
javičienė, J. Šctkaitė, D. Ado- 
maičiukė, AI. Žemaičiuke, O. 
Liorytė, A. Alagelienė, B. Bru- 
delienė, K. Benušaitis, O. Pabi- j 
janskienė, E. Alažeikaitė, J. 
Alockus, B. Jarnuškienė, Aa 
Zdomaitė, D. Rymšas, A. Anta
navičienė, O. Matuševičiukė, E. 
Grišaitė, St. Alileraitė, O. Ba- 
rauckaitė, F. Pranckaitė, AL 
Klimienė, O. Jovaišienė, P. 
Alurauskaitė, A. Cirtautienė, P. 
Budreckaitė, AL Liežius, K. Va
siliauskienė, AI. Augaitė, AI. 
Zaugulovvicz, J. Vaitkus, J. Juk- 
nius, J. Garuckas, AL ‘Krauču- 
nas, P. Kazlauckas, J. Gurins- į 
kas, B. Sekleckis, A. Kosinskis j 
A. Jaunius, A. Biežienė, St. Bal
trūnas, B. Sirgelis, P. Banguš- 
ka J. ^Miškinis A. Adomaitis A. 
Gedama vičius, V. Balanda, J. 
Tumasonis, V. Toleikis, J. Pal- 
jiauskienė, O. Staukuvienė, P.| 
Šalkiutė, V. Lauratiis, K. Ned- 
variutė, B. Karparavičiutė, AI. 
Valanšaitė, P. Pranckiutė, O. 
Kakuekienė, V. Torpututė, N. 
N., J. Černiuškien
N., J. Černiuškienė.

Smulkių aukų surinkta 37.04

Viso ............... $147.04

SCRANTON, pa.
Aukos surinkta ant krikštynų

Vincentas Teuterys 1.00, Ignas 
pas Juozapą Seniaucką. Šie as
mens sudėjo: Antanas Alakštu- 
tis 1.50, Antanas Žalynas 1.00,I '
Aleleškevičia 1.00, Juozapas Se- 
niauckas 50c., Bronius ' čegialis 
2:00, Juozas AlVk&teliš' 1.00.

Viso — $8.00

INDIANA HARBOR,
IND.

Lietuvių Dienoje aukojo^ 
Į 10 _ 10,000.00 fondą: 
Jonas Gusčius $10.00
Pran. Gusčius 10.00
Jos. Rodžius 10.00

Po $2.00: P. M^usinskis, 
St. Juodis, kun, J. S. Mar- 
tišiunas.
Antanas Maurušis $2.50

Po $1.00: St. Šerpetis, J. 
Grumblys, Ant. Andriulis, 
V. Čeparis, M. Jokūbaitis,

K. Maeedauskis, V. Ro
džius, Pi\ Vaitkus.
Smulkių aukų $10.00 

Išviso .............. $56.50

CHICAGOJE “DRAUGO” 

AGENTŪROS.

North Side:

Jurgis čereškevičia,
2013 AVabansia avė.

Weat Side:

S. D. Lachaviče,
2320 W. 23rd plaee.

P. Cibulskis,
2112 W. 21st place

A. Dūdas,
2059 AVest 22nd st.

Bridgeporte:
J. Tumasonis,

3427 So. Auburn avė.
W0RCB8TER, MASS.

Vincas Vilkauskas,
20 Maxwell st.

GRAND RAPIDS, MASS.

A. J. Bernotas,
1409 Brondway,

Kiek sykių esi sakęs: Kad aš 
galėčiau nuimti paveikslą arba 
išmokti fotografystę. Ir gali 
lengviai ir linksmai su inanime 
išmokti.

J. F. Raszinski,
1700 So. Alorgan st.,

Chicago, III.

REIKALINGI AGEN
TAI rinkti paskelbimus 
Dienraščiui ir savaitraščiui 
“DRAUGUI”, Chicagoje 
ir apielinkėse. Apie išlygas 
atsišaukite į “DRAUGO” 
Administraciją.

Tel. Randolph 9246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS 

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

Re». 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

Joaeph J. Eliaa, Savininkas. 
4600-4602 S. Wood St. Chicago, UI 
Priimame pinigus | Bank* uižedyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia

Froeenta ratomia ant metų. Siuučiame pinigu, 
visas dalis avieto pigiai, greitai ir teisingai, 

svetimų žemių pinigus mainome, perkame Ir 
parduodame. Parduodame tif korte, ant visų 
linijų j kfajų ir ii krajaua, taipgi tikietus ant 
geležinkelių po visa Amerika ir Europą.

Husų Banka išdirba visokius raitus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatitkai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminetu antrašu.

Pearl Queen
Koncertinos

76 — 102 raktą oktavos ir trigubi 
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi 
są geriausių muzikantą Suvienytos 
Valstijose.

Prašyk mūsą katalogo, jis yra veltui

Georgi & Vitak Music Co.
4663 Gross avė.,

CHICAGO, ILL.

fleriausias būdas dėl jtrinimo
Neturi stokuot nei viename name

D-ro Rlchter’io

PAIM-EM’EUER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 5ft. buteliukas visose aptlekoso arba 
stačiai nuo

P. AD. RICHTER A CO.
14-80 Washiogtoo Street, New York, N. Y.

BBNIAUBIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 166*/ M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir daa- 

giaa, ai karimos mokam 3 naoiimSiaa ant metų, karį prida- 
dam kas pašė metų.
Atdaras lubatoe Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertea ant komisijos; iikolektaoja 

randas ir prižiūri propertea; pardaeda geros vertės morgiiins; 
skolins pinigas ant {taisytų savasčių (properčių).

Vyriškų Drabužių Išpardavimą
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nto 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiav, Nau 
ji ir’ neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę ksii os 34.

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50, 
KUPARAI ir VALYZAI

S. Gordon
1415 So. Halsted St. Chicago, UI.

Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

JiMIHMdSHJVlĮ
Vienintelis lietuviškas bepartiviškas 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.

Kaina metama $1.50, Fvtci metu 75c.,Kanadoj® nžrnbežians, $2.00 
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo. 

Rąžyk Adresą tokį

uANERIK0S LIETUVIS”,

PhoM C»n«l 211S

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 So. Halsted CHICA60, ILL.
. CORNER 18th STREET

Tel. Yar!« IBS*

Dr. J. Kulis
Littnvis Gjdylojio ir Chlrirgas

3259 S. Halsted St. Chicago.
Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir 

vyrų. Speeialiftkai ?ydo limpančias, užsi-
Mnėjusias ir paslaptingas vyrų ligas.

Piloną Ysrds 272

DR. J. JONIKAITIS
Cydau lyr,. Motar1| Ir Valką U|U.

3337 So. Morgan, st., 
CHICAGO, ILL

T elepbone Maio S3

JOSEPH MOLITOR
AR K ĮTEK TAS

Rooms 1003-1004
167 W. Waahington St. Chicago
Katalikiškos Bažnyčios mano speciali- 

šknmas. Aš stačiau Šv. Kryžiaua 
Bažnyčią Chicagoje.

Tol. Vardo 1136

Lietuviškas Graborius
Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargelią-naS 
aičią.

P. A. MAŽEIKA 
3315 Auburn avė., Chicago

DEŠIMT MILIJINŲ AKRlJ
nejudintos žemės Arkansas ir,. 

Louisianoj laukia kolonistų. Ga.-K 
nykios per dešimt, mėnesių, gau
sūs lietūs, derlius nuo penkiųk 
iki penkiolikos tonų per akerj, 
nereikalinga uždangos dėl ūkės' 
gyvulių, ir didelis mėsos parci-* 
kalavimai, yra viršenybės. Gira* 
žemė nuo $5 iki $10 už akerį4 
prie Rock Island gelžkelių. Mes 
galime suteikti jums vispuses, 
pasistikėtinas žinias — informa
cijas apie ūkininkavimo progas* 
territorijoj, kurią mes pasiuto-*- 
ihe. Rašyk jūsų pačių kalba pasak
L. Ui. Allen, Bassenger Trafric** 
Manage> Rock Island Lines, 
Room 718 La Šalie Station, Cht*-„ 
cago, IK. (3Jf<

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an« 
£lų kalbą labai trumpame lašt.j 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk piaiikinimiį. DovaeM*!

iiMricaR Scbeol >,< Langoagn p 
Ū731W. ISlh St. 174. W. ♦HfcSL,

CHICAGO, IL'... I
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C h icagoįe.
KAIP AUŠROS VARTŲ PARA

PIJOJ APVAIKŠČIOTA TAU
TOS DIENA.

Kovo 4 d., 7 :3O vai. vakare, 
gedulingas pamaldas už žuvu
sius brolius karėje atlaikė 
kunigas E. B. Serafinas. Po 
jpamaidų visi susirinko bažny- 
ti'.iėn salėn, kur buvo T. Fon
do skyriaus parengta prakal
bos. P. J. Poška kalbėjo apie 
patrijotizmų arba tėvynės 
meilę. Antras kalbėjo Kazys 
Ginaitis, Rygos Politechnikos 
Instituto studentas, nesenai iš 
lūetuvos atvykęs Amerikon. 
Papasakojo susirinkusiems 
daug žingeidžių ir podraug 
liūdnų dalykų iš karės pabėgė
lių gyvenimo.

IŠ neskaitlingai susirinkusio 
žmonių būrelio surinkta nuo 
karės nukentėjusiems Lietuvoje $63.00.

Vėliaus p-lė G. Grigoniutė 
padeklemavo M. Gustaičio ei
les “Ant Marių kranto”.

P. C.

L. VYČIŲ 4 KUOPOS 
VAKARAS.

Subatoje, kovo 14 d., L. Vy
čių IV kuopa turėjo trumpų, 
ket smagų vakarėlį, kurio pro
gramas susidėjo iš dainų, de
ki emaei jų, duetų ir kalbų.

Vakaras prasidėjo Vyčių 
ehoro dainomis; nors daini
ninkai buvo ne visi, bet dai
nelės buvo atliktos neblogiau
sia.
, Toliaus sekė deklemaeijos; 
žinomi sykiu ypatingai atsižy
mėjo mūsų mylima artistė - 
deklematorka, p-lė Nastazija 
Preitikaitė, kuri padeklema- 
V« eiles “Seniau o Dabar” ir 
•‘Iš Tėvynės”; nevienam klau 
8ytojų širdį sugriaudino jau
tos mergaitės jautrūs žodžiai.

Kalbėjo p. J. Karosas apie 
karės baisenybes siaučiaft'čias 
^Lietuvoje ir ragino kuodau
giausia aukoti nuo karės nu 
kent ėjusiems Lietuvoje,

Toliaus sekė kun. F. B. Se
rafino kalba apie tėvynės meilę.

Kaip prakalbos, deklemaci- 
jos, tai aplamai visas progra
mas buvo pritaikintas prie da
bartinių Lietuvos sunkių ap 
linkybių, — sužadino susirin
kusių jausmus, nes kaip pas- 
kiaus pasirodė aukų tame va
kare surinkta $114.95.

P. Baltušis.

L. VYČIŲ 24 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Kovo 5 dienų L. Vyčių 24 RoVeland’o, kum Vaičiūnas 
kuopa laikė mėnesini susimi-ir p K Oenaitis> tik-kų ig 
kimų Aušros Vartų parapijos Lietuvos atvykęs. K. Ivins- 
evetainėje. Apsvarstyta daug kas perskait6 §v< Kazimiero
svarbių reikalų ir nutarta ba
landžio 1 dienų McCormick 
ĮClub Hanse svetainėje surengti vakarų.

Sutverta teatrališkas sky
rius; režisieriais ir vedėjais 
išrinkta p. p. A. Pocius ir J. 
Poška.

Ssasys Svogūnas.

PAVYZDINGOS KRIKŠTYNOS.
Kovo 5 dienų pas Juozapų ir Onų Daciolus, gyvenančius 

prie 1222 W. 22 place, atsibu
vo krikštynos. Susilaukę sū
naus tėvai iškėlė pokilį, į kurį 
Sukvietė nemažai savo draugų ii- pažįstamų.

Krikšto tėvais buvo Jonas 
Burdulis ir Stanislava Balčiū
nienė. P-nui Burduliui prisi
minus apie Lietuvos vargus, veikimų. Bet kiek visokio gy-
svečiai sumetė nuo karės nu
kentėjusiems Lietuvoje aukų 
12 dolerių, kurie bus pasiųsti į Tautos Fondų.

Po $2.00 aukojo: Zig. Bal
čikonis ir Juozapas Rapševi- 
čius; po $1.00: Jonas Burdu
lis, Stanislava Balčiūnienė, J. 
Daciolus, Nik. Širmulis, Pet-

Petras G ribas; po 50c.: Uršulė Sirninlienė ir Ant. Kuodie-

ras Zablockis, Tadas Salcckis, užkviesti, idant priesidėtų sa-

CICERO, ILL.
dš Vyčių veikimo.

TuV būt niekas tiek gyvu
mo neparodo mūsų apielinkė- 
je, kaip vietinė Vyčių 14-ta 
kuopa.

Kiekvienų seredų susirenka! 
ir vis tiek daug visokių suma
nymų, ir svarstymų pakelia
ma, kad net ir pažaisti nėra 
kada.

Dar nelabai senai buvo su
lošta “Šv. Elžbieta” a. a. P. 
Laurinaitės paminklo fondo 
naudai vienų kartų ir parapi
jos naudai antrų kartų (pelno 
a. a. P. Laur. pam. fondan li
ko 22 dol.).

Dabar vėl vasario 26 d. tu
rėjo vienų iš puikiausių pasi
linksminimo vakarų su gražiu 
programėlių. P-as K. Pakš
tas pasakė prakalba temoje: 
“Idėja ir Idealistai”, paskui 
p-lė Katriutė Ambrozaitė su
dainavo dainelę “Meilė”; la
bai puikiai atliko, kad net ant
ru kartu tapo iššaukta.

Toliaus buvo duetas: p-lė 
P. Budreckaitė (pijano) ir A. 
Andziulis (smuikas).

I Po programui buvo šokiai 
ir žaislai su visokiais “navat- 
numais”, kaip tai: “conffet- 
ti” ir serpentais. Buvo ir 
skrajojanti krasa su išlaimėji- 

Imais puikių dovanų. Svaiga
lų ant šio baliaus nebuvo, nes 
| Vyčiai kuodidžiausių kovų ve
da su alkolium.

Katrie atsilankė ant šio ba
liaus, tai vis dar negali už- 

I miršti, nes taip visiems pati- 
Iko.

“Rožės Kliubo” balius.
Ant rytojaus, nedėlios vaka

re, toje pačioje (Lauterbacks) 
svetainėje buvo kitas balius, j 
“Raudonos Rožės” kliubo, 
prie kurio priklauso visokios 
rūšies žmonių; ir apsišvietu
sių (“cicilizmu”) ir kandi
datuojančių į “cicilizmu” 
(tamsių katalikų) ir kitokių 
sportų.

Programas to baliaus susi
dėjo iš dviejų ilgiausių per 
visų svetainę stalų, apkrautų 
buteliais “edehveisso > >. po
stalais buvo sukrauti baksai.

Taip-pat vietoj skrajojan
čios krasos turėjo “skrajojan
tį” buteli su skania “džine”,

Tautos Fondo naudai vakaras.
Kovo 5 d., bažnytinėje sve

tainėje surengta prakalbos 
paminėjimui Tautos šventės, 
šv. Kazimiero Dienos. Kalbė
tojais buvo: p. Stonkus iš

bijografijų ir keletas mažų 
mergaičių sudeklemavo tam 
vakarui pritaikintų eilių.

Po prakalbų kun. F. B. Se
rafinas iš Chicagos rinko au
kas nuo karės nukentėjusiems. 
Nors žmonių buvo visai mažai, 
bet parodė nepaprastų savo 
duosnumų, būtent, surinkta 
suvirs 41 doleris ir parduota 
už $3.75 knygučių “Tėvynės 
Ašaros”. Visi pinigai tuojaus 
pasiųsta į Tautos Fondų.

Vyčiai užjaučia tautos 
reikalams.

Dar reikia priminti, kad pa- 
paaukojo 10 dolerių iš kuo
pos iždo į $10-10,000 fon
dų.

Tai tiek apie mūsų viešų

vumo ir lavinimosi atlieka Vy
čiai kas seredų per savo susi
rinkimus neišskaitysi.

Gal bus neprošalį užsiminus 
ir apie vietinį šv. Grigaliaus 
giedorių draugijos chorų.

Vyčiams rengiant prakal
bas kovo 5 dienų, šv. Kazimie
ro dienos paminėjimui buvo

vo dainelėmis vakaro pamar- 
giiuimui.

DRAUGAS

daug senių ir sulenkėjusių na
rių ,kurie net išjuokia Vyčius, 
atsisakė visai dalyvauti.

s
Visi veikia, bet ne prie vieno 

tikslo eina.
Nemažai veikimo parodo 

ir vietinės pašelpinės draugi
jos, bet kokia nauda iš jų Tau
tai arba visuomenei. Eikvo
ja savo energijų rengdamos 
balius; šokius su svaigalais, i- 
dant padidinus draugystės iž
dų. Nėra jiems laiko pasidar
buoti visuomenės ir tautos la
bui. žinoma taip nebūtų, jei
gu rašytųsi prie didžių Susi
vienijimų vietoj mažų draugi
jėlių.

M. O. B.

BRIDGEPORTAS.
Gavėnia. Aptilo šokiai, ba

liai, žmonės pradėjo pasnin
kam i. Kai-kurie jau pripratę, 
nes pasninkauja beveik kas 
diena per visų metų. Kiti, sa
ko, negalinti, nes perdaug sun
kiai dirba, treti, sako, kad čia 
‘free country ‘ kų jie nori, 

gali daryti. Dar kiti neša 
“pantę” po “pantės”, mie- 
ruoja, ar daug galima išgerti 
“rudžio” silkių pavalgius.

Kaip jau buvo minėta, kad

blaivininkai rengia prakalbas, 
tai prie anų jau rengiamasi. 
Rengiama programas, prašo
ma kalbėtojai Jr taip toliaus.

Pereitame “Draugo” nume
ryje, buvo paminėta apie Lie
tuvių Dienų, kaip lietuviai anų 
apvaikščiojo. Mūsų apielinkė 
nuo to neatsiliko. Bažnyčio
je tam tikslui buvo atlaikytos 
pamaldos su pamokslu, taip
gi padaryta kolekta. Aukų su
rinkta $147.04. (Aukotojų var
dai patalpinti kitoje vietoje).

Bridgeporto “didieji” Vy
čiai taip suponėjo, kad net ant 
susirinkimų nenori ateiti, ar
ba jei ateina, tai vis kų “aš” 
“panie!” Nežinia, kas bus to
liau.

15 kuopa SLRKA. turėjo 
savo mėnesinį susirinkimų, 
kuriame buvo apkalbama daug 
svarbių dalykų, būtent: ren
gimas prakalbų ir agitavimas 
naudai Susivienijimo.

Pereitų nedėldienį šv. Jur
gio parapijos svetainėje buvo 
rodomi iš Seno Įstatymo at
sitikimų judamieji paveikslai. 
Publikos buvo atsilankę pusė
tinai. Ateinantį nedėldienį 
p.p. Kulis ir Tumasonis ren
gia judamuosius paveikslus 
Roselande, Visų Šventų para
pijos svetainėje. X.

Ateik Čia Ketverge, Petnyčioj ir 
Subatoj, Kovo 16, 17 ir 18 d.

Marškiniai po 55 c - Nepaprastos Vertes

BŪK TIKRAS IR ATEIK.

Išpardavimas Prasideda 
Ketverge, Kovo 16 d. 

Atdara Ketvergais 
iki 9 vai. vakJ

Tiktai 
KETVERGE 
Kovo 16 d.

Shinola

batams tepalas 

2 in 1 batams 

tepalas arba 

French Gloss,

10 c. rūšies 

spėcijaliai

55c.

Tiktai Ketverge

.i4805-0?-09*»i ASHLAND AVĖ.

SVARBUS DALYKAS.
Pražudymas apetito visuo

met yra svarbus dalykas, ku
riu turite atkreipti savo atidų 
todėl, kad jis visuomet apreiš
kia kokį nors negerumų virš
kinimo organų. Jūs tuojaus 
turite imti Trinerio Ameriko
niškų Kartaus Vyno Elixirų, 
taip kaip Rud. Karafiat, ku
ris rašo mums sekančiai: “Aš 
nevisai buvau apsirgęs, bet 
pražudžiau savo apetitų ir vi
siškai nieko negalėjau suvir
škinti. Aš buvau pilnas ga- 
zų, nuo kurių aš kentėjau la
bai daug iki aš pradėjau var
toti Trinerio Amerikoniškų 
kartaus vyno Elixirų. Tai yra 
geras vaistas, kuris man daug 
pagelbėjo”. Jis turi būti re
komenduojamas reikale silp
numo, nerviškumo, prietva-j 
riaus,, ir vidurių virškinimui. į 
Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. 
Triner, Išdirbę jas, 1333-1339 
So. Ashland avė., Chicago, III.

Strėnų skausmai yra labai 
skaudūs. Pamėginkite Trine-j 
rio Linimentų. Pirmiau už-' 
dėk ant skaudamos vietos kar-' 
štų, šlapių drobę, paskui už- , i pilk linimentų. Kaina 25 ir! 

*50 centų. Per krasų 35 ir r 
60 centų. i

PIRMESNIUOSE 55 centų marškinių išpardavimuose, 
kuriuos mes turėjome, parduodamos vertės taip patiko mū
sų kostumeriams, kad mes padarėme pastangas atkar
toti jų pasisekimą dabar. Kad galėjus duoti tos pa
čios rūšies, mes užordeliavom tų marškinių šimtus tuzinų 
pirmiau, negu kaina ant jų griežtai pakilo. Šitie mar
škiniai yra išmėgintų firmų, tokių kaip Ferguson McKinney, E. 
& W., Cavalier, taipgi 200 tuzinų padarytų spėcijaliai su mūsų 
žyme. Yra marškinių su nekvolduotomis krūtinėmis, su prise
gamais mankietais, taipgi su minkštais mankietais iš gerų ir 
gražių perkelių. Kiekvieni marškiniai yra gerai padaryti, su 
perkeliniais guzikučiais ir garantuotose neblunkančiose spal
vose, didžio nuo 14 iki 17%, specijalė kaina už kiekvieną............

SPĖCIJALIAI
Baltinta Canton ir nebaltin
ta Sbaker Flanelė, labai ge

ros rūšies, paprastai 
10c. vertės, jardas

PEUELIS
Vieno jardo pločio drabu

žiams perkelio, dubiltavo, 
šviesiose ir tamsiose spalvo 
se ir taip reikalaujamo “na- 
vy” tamsiai mėlyno, parsi

duoda po 12%c., dabar 
jardas už

84 c
PAKLODĖS

Baltos, dėl dubiltavos lo
vos, gražaus Marseilles au
dimo, satinu dirbtos, $3.00 

rtės, išpardavimo kaiiia, 
kiekviena

$1.79

PERKELIS
Spalvuotas dresėins per

kelis — dubiltavas, šviesios 
ir tamsios pastovios spal
vos, naujos pavasario ma
dos, taškais ir risavonėmis 
—vertės 9c. — dabar jardas

5ic
“GINGH AMS” MUSLINAS

Molinais ir baltais šviesiais 36 inčių pločio, storų suk-
ir tamsiais ruožais dresėins tų siūlų nebaltintas musli-
“Gingbam”, paprastai par- nns — atkerpamas iš ritu-
siduoda už 10c., dabar jar- lio, paprastai 7%c. vertės,
das už' jardas

64C 5Je
mažiausia 10 jardų. 20 jardų mažiausia.

Kovo (Mareli) 9, IMG, N. 10.

~7‘

Siek prie Savo Telefono
kuomet skubus biznis tolimam mieste 

reikalauja asmeniškos atidos.

Sykį Jus paprasite vartoti Long 
Distance, Jus atrasite, kad Jus 
galite sutaupyti daugelį kelionių 
ir gauti greitesnes pasekmes.

’į
Kožnas Bell Telefonas yra Tolimos Distancijo Telefonu.

Chicago Tclepbone Company 
Bell Telephone Building

Official 100

Drapanos 
ką Perki.

ŠIA SAVAITE, TURI BŪ
TI ČIA PERKAMI,

jeigu norite gauti šio sezo
no geriausios rūšies. Jūs 
turite tik pamatyti drabu
žius ir nežiūrint kaip mažai 
nusimanote apie drabužius, 
jūs greitai suprasite, kaip 
dabar nepaprasta proga pa
sitaiko.

VYRŲ IR VAIKŲ SIUTAI
Dirbti iš vilnonių AVorsteds, 
Cassimers ir šaržų,-pasiūti 
pavasario madose, tūli su 
prikergiamomis kišenėmis, 
didžio nuo 32 iki 44. Siū
tai turi būti parduodami nž 
$15.00. šiam išpardavimui

$12-50
Spėcijaliai Vaiky Tėvams
Mes turime didelį rinkinį vaikų 
“Norfolk” sifltų, dideliame pa
sirinkime, didžio nuo 7 iki 17 
metų, kainuojame tik

$4.95
Į) Vaiky Pavasariniai

“Reefer” Kotai
Dirbti IS visų vilnonių mėlynų Ir 
pilkų maišytų materijolų, nau- 

, juose styliuoM, didžio nuo 21/, 
Iki 8, spc/iiallal kainuojamo no

tfu
A




