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ŽODIS.
vo rankas karės nuteriotų ša
lių pramonę, industrijų ir mai
stų. Jeigu tie žingsniai jiems
pavyktų, tuomet p. Green, Rockefel. sekretorius, pasižadė
jo pasimatyti su lietuvių dele
gatais Berlyne Amerikos kon
sulate, ir visų pašelpos reika
lų ten apkalbėti. Dieve duok
jiems gerų pasisekimų.
Tų vilčių lydimi Am. lietu
vių delegatai 16 d. kovo sėda
į laiyų ir taria Amerikos lie
tuviams sudiev! Gal pavyks
mums greitu laiku ir vėl pasi
matyti ir tikrų žinių iš myli
mos tėvynės parvežti.
Am. Lietuvių delegatai
Kun. Dr. V. Bartuška,
Dr. J. Bielskis.

JO

NO. 12

Amerikos Žinios

DELEGATŲ LIETUVON
Vos tik šiandien mums pa
vyko išgauti visus reikalingus
raštus iš Amerikos ir vokiečių
konsolių. 16 d. kovo laivu Jlelling Olav važiuojam Lietuvon
H vargiai s tėvynės reikalais.
Tikslas mūsų yra sužinoti, ko
kiame padėjime yra dabar mū
sų tėvynė, užtinta vokiečių ar
mijos. Amerikos lietuviams
labai rūpi jųjų brolių ir sesu
čių likimas Lietuvoje. Ant ne
laimės, nebeturime jokių iš
ten tikrų žinių. Nežinome net,
ar.gyvi jie ten, ar ne, ar badų
kenčia, ar turi kuom apsideng
ti, kad nuo šalčio apsigynus.
Gaila mums jųjų! Tautos Ta
ryba išsirūpino išgauti paveli
jimų nuo Vokietijos militariškų valdžių Berlyne, Vokietijos
sostinėje, lietuviams delega
tams atsilankyti Lietuvoje.
Delegatais tapo išrinkti kun.
Dr. Bartuška iš Mt.Carmel,
Pa. ir Dr. J. Bielskis iš Hart
ford, Conn.
Delegatų rūpesniu bus, kad
būtų atidaryti pačto keliai

1 9 1 6 M.

Skubinkitės Užsisakyti
Pigiausi Lietuvių Dienraštį

“DRAUGĄ”
o dovanomis gausite Liet Katalikų
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Dienraštis “Draugas” pradės eiti

balandžio pradžioj

Kaina metams tik $3.00

NAUJOS FABRIKOS
AMUNICIJOS.

DIDELIS GAISRAS.
Baltimore, Md. Gaisras sunai
kino dalyje miesto, kame ran
dasi daugiausia fabrikų, du
bloku. Nukentėjo keletas kom
panijų. Nuostoliai siekia 600,000 doleriu.

Taryba fabrikų “United
State Steel Co.” Gary, Ind.
pasirengus statyti naujus amunicijos fabrikus. Pastaty
mas tęsis apie 6 mėnesius —
kaštuosiu 25 milijonai dolerių.
Būsiančioji fabriką jau turin
ti užsakymų aut 53 milijonu. 50,000 DOLERIŲ UŽ VILLOS

PAGAVIMA.

t

Vienas turtingas farmeris,
SUVIEN. VALSTIJOS DAUGI gyvenus valstijoje New Mexico prisižadėjo duoti 50,000 do
NA ARIJA.
Kovo 14 d., kongresas 236 lerių tam, kuris suims Vilių
balsais prie vienų pavedė pre gyvų ar užmuštų.
zidentui padauginti kareivių
RUSŲ RUBLIS.
skaičių iki 120,000.
Už rusų rublį Amerikoje da
bar teduodama tik 32% cen
tų. Rusai, užstatydami visus
AMERIKOS MOTERYS ŽŪT - savo geležinkelius, nesenai gaBŪT STENGIASI IŠGAUTI v0 Amerikoje P^iskohirti kaSAU LYGIAS TEISES
res lt’*aic*oms 100,000,000 dol.

SU VYRAIS.

Kasdienų Amerikos moterys SUV. VALSTIJOS KASMET
įgauna vis daugiau ir daugiau PRAGERIA $2,200,000,000
| pilietiškų teisių. Nemažai at- Prezidentas Amerikiečių FeUžrubežyje rnętams $6.00
siranda prielankių šiam daly- deracijos Ch. W. Eliot’as, rūLietuvon, taip-pat išgauti pa RUSAI KERTA VOKIEČIAMS
eui ir vyrų. Taip, nors 2 lap- pįjiantiais apie lytišku hygiekričio praeitų metų atstovų nų, paduoda svarbiausias Suv.
velijimas iš vokiečių valdžios
Atskiri
numeriai
po
IR AUSTRAMS.
būtas valstijos New York’o ir Valstijų išlaidas. Pasirodo —
aiųsti pagalbų lietuviams per
z
Per
visų
žiemų
ma

atmetė bilių apie sulyginimų amerikiečiai alkoliniams gėra
pačių lietuvių sutvertus komi
žai
veiklumo
parodš
ru

teisėse moterų su vyrais, ši- lams išleidžia tris kart dau
tetus Lietuvoje. Jeigu mums
Visais reikalais kreipkitės
męt gi tas pats butas išsitarė giau negu ant visų kitų rei
pavyks išgauti panašus pave sai su pavasariu vėl su
bruzdo.
Norėdami
paleng

109 balsais prieš 30 gan prie kalų. Štai skaitlinės:
lijimas, tuomet pasistengsi
lankiai tame reikale. Galime Ant alkolio 2,200,000,000 dol.
me surišti Švedijos Lietuvių vinti prancūzams, ant kurių
taip
smarkiai
vokiečiai
užgriu
itikėties, jog sufragistės greitu „ rūkymo 1,200,000,000 ,,
komitetų Stogbolme ir Švei
‘laiku stos dar į aršesnę kovų Brangenybėms 800,000,00 ,, carijos lietuvių komitetų Fri vo apie Verdunų, rusų arnfijos
pasijudino.
Vokiečiai
prane

'su savo vyrais ir broliai ir iš- Saldainiams 200,100,100 „
burge su Lietuvos komitetais
ša,
kad
rusai
darę
smarkias
agaus sau pilnųsias teises viso Arbata, kava 100,000,000 „
ir Amerikos. Jeigu nesurasi
takas
Dvinsko
apielinkėj,
bet
se Suvienytose Valstijose. Ak Skrybėlė
me nepergalimų kliūčių iš vo
90,000,000 „
būk
tos
atakos
tapo
atmuštos
tyviai žadama pradėti veikti “Cheving gum” 13,000,000 d.
kiečių ir Anglijos pusės ir
j 1917 metuoe. Jos supranta,
mums pavyks užmegsti'vieny su dideliais nuostoliais. Pra
neša
vokiečiai
taip-pat
apie
'jog tai nėra lengvas dalykas,
bės ryšius tarpe įvairių jau
SUAREŠTAVO NUODŲ
j kai lengviau yra paimti vokie
gyvuojančių komitetų, tuomet rusų mėginimus pasistūmėti
PALAIKYTOJĄ.
lietuviai, mūsų broliai ištikro pirmyn rytuos nuo Vilniaus. PRANCŪZAI JAU TIKRINA, sos šalvs baisiai tapo nualsin- laivai pradėję bėgti, kaip vo- čiams Verdun’as, negu joms Detroit, Mieli. Policija areš
turės iš ko džiaugties, ir jų nu Bet ir ten rusus satikęs ne KAjį JIE VERDUNO MŪŠI ! tos ir suvargintos. Šalys karę kiečiai pataikė kelius šūvius į pergalėti vyrus, bet niekomet tavo tūlų E. Best’ų, didelės
.LAIMĖJĘ.
tęsia jau deit0, j.ad neį viena'anglų laivus. Ir žinok, kad nemano atsisakyti nuo savo vaįstinės patarnautojų. Arešsiminimas išnyks, kuomet pa pasisekimas. Vokiečiai sako,
reikalavimų ir uoliai darbuo tuotojo kambaryje atrasta už
tirs, kad dar esama pasaulyje kad vienoj tik apielinkėj ru Italų kariuomenės vadas,, iš jų nenori prisipažinti esan geras, kurie tiesų sako.
sai
turėję
nuostolių
į
15,000
jas, vienijas, propaganduoja. 550,000 narkotinių daiktų.
žmonių, kurie moka kitus dide
gen. Cadorna, dabar viešįs ti pergalėta.
vyrų.
Rusai
savo
oficijališGeriausį pasisekimų kovoje
liame varge esančius brolius
Prancūzijoje, būk sveikinęs
kuose
pranešimuose
apie
tuos
šelpti.
dėl tiesių moterys turi vaka DEL PAGAVIMO MEKSIKONŲ
gen. Joffre su pergale ties
RUMUNIJA
LAUKIA
KUOMI
DIDŽIAUSIS
MŪŠIS
ORE.
mūšius
nepraneša,
tik
pažymi,
ri niose valstijose.
Kuomet Lietuva sužinos,
VADO.
Verdunu. Prancūzai taip-pat
BAIGSIS MŪŠIAI TIES
kad Amerikos lietuviai mobili kad vietomis jie pasivarę pir apreiškia, kad mūšis dėl Ver- Nesenai Alzacijoj buvo išti
.
Karės
sekretorius
generolas
VERDUN’U.
zuoja visas jėgas išgavimui tė myn, šen ir ten po kokį kai duno veik užbaigtas, nes vo kęs didžiausis mūšis ore, nes
ITugb L. Rcott reikalauna iš
vynei liuosybės, išgavimui A- mų iš vokiečių rankų išveržę, kiečiai tapo galūtinai sulaiky iš abiejų pusių ėmė dalyvumą Berlinas nerimastauja. Vi
kongreso $20,000.00 dėl apmomerikoje per senatų ir prezi vokiečių atakas atmušę ir tam ti.
apie 50 skrajojamų mašinų, si vokiečiai persitikrinę, jog UŽGRUVUSĮ PANAMOS KA kė.įimo Įvairių šnipų, agentų,
aeraplonų. 3 prancūzų ir 5 vo-(
jiems nepavyks paimti NALĄ ATIDENGS ŠIEMET kurie stengiasi surasti Vilių.
dentų Lietuvių Dienos, tada panašiai. Taip jie šturmu nuo
BALANDŽIO 15 DIENĄ.
atgims jųjų susisielojusi dva vokiečių atėmę Velikoje Solo. Nežiūrint to užtikrinimo, vo kiečių laikstytnvai buvo pa francūzų tvirtovę Verdun, Ru
sia ir jų nelaimės jiems ne be Apie Ostrovlianns atėmę kai kiečiai visgi kol kas nemano šauti ir krito žemėn. Visi munija ateinančiam mėnesyje Vašingtonas gavo žinių, jog SOCIJALISTŲ KANDIDATAS J
taip didelės atrodys. Šiuomi mų Zanapač ir apkasų dalį. .atsisakyti nuo Varduno paė- kritusiųjų aeroplanų lakūnai prisidės sąjungininkų pusėn. darbai Panamos kanalo atka- SUV. VALST.-PREZIDENTUS.
Pačioje Rumunijoj visi uo aime ir sutvirinime varomi su Daugumas Amerikos socijapranešame Amerikos liettfvių Visgi matomai rusai turėjo ’mimo. Jie tai šen, tai ten a- užsimušė.
šiokius
tokius
pasisekimus.
|
takas
daro,
nors
kų
nors
lai

liai
rengiasi prie galenčios iš didžiausia paskuba ir reikia liSttj ateinančiuose prezidenvisuomenei, kad besant mums
tikti karės. Gaminama eibės tikėties iki balandžio 15 d. vis-ito rinkiniuose mano statyti
,Washingtonė 13 d., š. m., ma Ka!s kita su austrais apie mėti nebeįstengia. Gerai jei
tėmės su senatoriais Levis iš Dniestro upę. Ten austrai pa kur kokius apkasus įstengia* iš BOMBARDAVO ZEEBRUGGE. amunicijos, šautuvų. Kasdien kas bus užbaigta. Tokiuo bū-1 kandidatūrų A L. Benson’o.
Chicago, III., senatorium Mar tys prisipažįsta prie nepasi prancūzai paveržti, bet ir tai Kitas pastebėtinas orlaivių vis nauji atsarginiai šaukiami du prekyba rytinės Amerikos J vice-prezidentus gi
Kircktin iš New Jersey, senatorium sekimų, nors austrai apie sa retenybė. Taigi nedyvai, jei veikimas, tai Zeebrugge, Bel prie ginklo.
dalies su Didžiojo okeano pa patrikų.
Chilton iš W. Viirginijos ir vo nepasisekimus nemėgsta prancūzai pergalę savinasi, gijoj, bombardavimas, kur vo
kraščiai vėl padidės ir laivų)
nors
toji
pergalė
nelabai
ko

kongresmonu Farr iš Scran- kalbėti. Austrai praneša, kad
kiečiai yra įsitaisę savo sto
kelionė bus du kartu trumpes- NIGERIAI PRIEŠ MEKSIKĄ,
ton, Pa., kurie prtsižadėjo vis į šiaurvakarius nuo Uscieczko ki : tik vokiečių pirmyn smel- vyklų. Tuo tikslu anglai su
nė. Dabartiniame laike judė-j Kovo 20 d. du pulku RuvieNE
ANGLAI,
BET
RUSAI
BAG

kimasi
sustabdė.
lių daryti, kad tik lietuviai jų-npsiginimo fortai subirėję.
jinias tarp vakarų ir rytų su-Įnytųjų Valstijų kariuomenės
traukė (lidžiausį aeroplanų
DADĄ
PAIMSIĄ.
gautų Lietuvių Dienų Ameri Negalėdami atsilaikyti prieš
lyginamai
buvo
apmiręs, i susidedančių beveik iš vienų
laivynų, išviso 65 aeroplanus.
Rusų
kariuomenė
besivary

koje. Tik meldžiame gerbia- rusus, austrai bandė pabėgti
Plaukti pro pietinę Ameriką nigerių išvažiavo iš Columbus,
Nuskridęs ant Zeebrugge, tas
SAKO TAIKA JAU
dama
į
vakarus
nuo
Persijos
neparanku.
Daug prekių iš N. M. kariauti su neramiais
mos visuomenės tolinu darbų ir persikelti su visa manta į
laivynas mėtė bombas ir daug
PRAMATOMA.
sparčiai varyti, kad toji vi kitą Dniestro upės pusę. Bet
eibių pridirbęs. Po to visi miesto Kermanshah, jau nusi Pennsylvanijos, New Yorko, kaimynais.
varė 50 angį. mylių. Nuo Ker Illinois, Michigano ir Naujosų laukiama diena greičiau į- tai jiems nepavykę, nes rusai Pereito} savaitėj Prancūzi aeroplanai sugrįžę.
---------------manshah, kurį rusai savo ran sios Anglijos valstijų ikišiol NEW YORKE STREIKAS SAvyktų Amerikoje. Šviesi atei smarkiai juos apšaudė. Tuo joj finansų ministeris iškil
kose laiko, iki Bagdadui yra buvo gabenama gelžkeliu į
tis mūsų laukia. Rockefel. sek met austrams teliko ar pasi mingai apreiškė ir prancūzų
GUČIŲ (GUZIKŲ)
NEŽINIA KAM TIKĖTI.
tik 175 angį. mylios. Reiškia, San Franciskų ar Vankuver’ų,į
retorius, su kuriuom teko maty duoti ar prasimušti per vis la atstovus užtikrino, kad taika
FABRIKUOSE,
ties New Yorke, važiuoja šio biau apsupančias rusų linijas. nebetoli1 ir jau pramatoma. 20 d. kovo Belgijos parkraš- teliko 125 angį. mylių iki Bag-Įo iš ten vandeniu Kinuos, Ja-| Gale praeitos savaitės vimis dienomis Londonan ir Palikę visų mantų ir transpor Jis tai galįs sakyti be jokių čiuose ištiko mūšis tarp ang dadui eiti. Nors ten šalis kal ponijon, Siberijon ir tt. Pa-Įsuose New Yorko fabrikuose,
Berlynan su puikinusiais no tus, austrai vargais negalais padidinimų ir išpūtimų.
lų ir vokiečių torpedinių lai nuota, nei gerų kelių nėra, bet našus pervežimas brangus ir kurios išdirba sagutes, kilo
rais. Rockefel. Šelpimo insti- prasimušė pro rusus ir prie Šnekos apie taikų paėjo dar vų. Dabar anglai tvirtina, rusai tikisi Bagdadą pasiekti į nepatogus. Du kar prisema streikas. Rtreikieriai gerai su
tuci ja nori išgauti iš Anglijos savo kitos kariuomenės da ir iš kitų šaltinių. Taiįi Lloy- kad vokiečių laivai vos užma ir jį nuo turimų atimti. Ar kraustyti prekes. Užtat Pa siorganizavę, susivieniję ir ti
ii Vokietijoj gvarancijų diplo lies prisijungė, noys turėjo ir do firma Anglijoj einanti lai- tė anglų laivus, pradėjo bėgti, turės rusai pasisękįmo, nega- namos kanalo atidengimas žy kisi greitu laiku laimėti streifabiiĮjųuĮtay J
žybų, kad kar
tol
Uma /.moti. Augiai buvo jau ,,unL i»gtošL. s uyAęgiftuaJgfc
matiniu keliu, kad tos vjihlžios didelius

KARES
ŽINIOS.

Chicagos mieste; siunčiant krasa $4.50
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DuBoisieČiai pradeda žengti
sytas Tautos dienos apvaikEASTON, PA.
geru keliu. Lai Dievas laimi Čia randasi daugiau tūks ščiojimas, bet tas viskas daro
Žiema pas mus labai sunki, na jų darbų!
tančio lietuvių. Nekurie iš jų ma be jokios energijos, be gy
ir nepastovi, veik kas antrų
Užtėmijęs.
yra susitvėrę į draugijas, vumo.
dienų sniegą. Pilni laukai
šviečias, darbuojas. Nemažai Kovo 12 d., po pamaldų T.
prisnigti — žmonėms sunku įWATERBURY,
CONN.
ir tokių, kurie visai atsitoli F. skyriaus valdyba sušaukė
SPRINGFIELD, ILL.
GILBERTVILLE, MASS.
važiuoti į didesnius miestus,
BROOKLYN, N. Y.
nę nuo viešųjų reikalų, pra susirinkimų, kad geriaus susi
biauri diena buvo 15»~kovo.
Moksleivių vakaras.
Vyčiai. Jų vakarėlis.
Lietuvių apsileidimas.
Ypač per ištisų dienų pustė, Kovo 12 d., P.’ Šv. Apreiš leisdami laikų dažniausia prie organizuoti ir suvienytomis
Kovo 2 dienų Lietuvos Vy
Darbai šiame miestelyj eina Prieš užgavėnes, viet. L.R.K.
jėgomis ateityje uoliau imties
šulo, kruša ir net kelius kartus kimo par. salėj įvyko New stiklinės rudojo alučio.
čių 48 kuopa turėjo savo su gan gerai. Visi atvažiavusie moksleivių kuopa surengė di
Yorko ir New Jersey valstijų Iš seniausiųjų čia susitvė darbo. Tečiaus pirmos pas
sužaibavo.
sirinkimų. Naujų narių prisi ji gali .lengvai čia gauti sau delį tradicijinį vakarų. Del
Lietuvos Vyčių apskričio su rusių draugijų reikia paminėti tangos nusisekime didelio ne
rašė 27. Tokiuo būdu išviso darbo, tik bėda, kad visi jie paįvairinimo programos, pa Nors jau artinasi šv. Juoza važiavimas. Delegatų pribu šv. Jono Krikštytojo draugi turėjo. Į susirinkimą atvyko
draugijoj randasi 58 nariai. atšalę prie savo tautos ir net sikvietė talkon, šv. Juozapo pas, bet pavasario dar nesi vo 19 nuo 5 kuopų. Pirminiu jų. Bet pastaruoju laiku vei labai mažas lietuvių būrelis ir
Daug jaunimo dar žada prisi šiame sunkiame Lietuvai lai Chorų, Vyčių ir U Aido f f mato ir tik retkarčiais karš- tavo p. J. K. Miliauskas, raš kimas šios draugijos susilpnė daugumas iš atėjusių savo pa
čiaus pašildo geroji saulutė.
rašyti.
Kovo 4 d. atsibuvo ke niekuomi nenori jai pagel draugijų.
tininkavo p-lė P. Isodžiutė. Iš jo ir pati draugija tapo lik sielgimu rodė pilniausių apati
bėti.
čionykščių Vyčių vakaras.
Viskas pabrango.
duota atskaitos iš kuopų vei viduota. Jos turtas paskirtas jų prie viešųjų reikalų. Nois
Vakarų atidengė kun. J. VaChoras vadovaujant vargoni Vietinis kunigas lietuvis no lantiejus. Savo trumpoje aiš Iš priežasties šaltos ir nepa kimo. Ne viena kuopa turė bažnyčios naudai. Nuo gruo yra pas mus žmonių su ge
ninkui A. Glemžai sudainavo rėtų suorganizuoti čionykščius kioje prakalboje paaiškino va stovios žiemos,viskas čia žy jo kuo pasigirti. Kalbėtasi ir džio praeitųjų metų susitvėrė rais norais, yra galinčių šį tų
porų dainelių ir Lietuvių him lietuvius, sutverti draugijų, y- karo tikslų, jo programų. miai pabrango. Druska pa apie vaikų organizavimų, tve 34 kuopa Lietuvos Vyčių. Na veikti, bet stoka suprantančių
nų. Po dainų vietinis klebo dant žmonės šviestus, lavin (Kviestas buvo kalbėti kun. brango dvigubai, duona veik riant jannųjų Vyčių kuopas. rių kuopoje 55. Visi jaunuo žmonių tų gyvų Tautos reika
nas, kun. Čiuberkis keliais žo tus, gerintų savo būvį, bet jie Saurusaitis, bet jis pavedė tų
trečdalį, mėsa, anglis taip- Tartasi ir apie sutvarkymų liai yra gan veiklūs, uolūs, pil lų, stoka pagelbininkų labai
džiais prabilo į jaunimų ra verčiau pagirtuokliauti saliūpat. Kitų dalykų net ir už vakarų rengimo. P-a s A. Ma- ni energijos, noro darbuoties. kenkia pasekmingam organi
darbų savo pagelbininkui).
gindamas aukuoti dėl nukentė ne, negu tverties į kokių tai
Paskiau šv. Juozapo ehoras pinigus sunku gauti. Išdavi sandukas parūpins veikalų re Stoka tik vedėjo. Reikėtų vie zuotam darbui. Gaila, oi gai
jusių nuo^ karės. Visi auko draugijų.
pertuarų, surengimui teatrų. tiniams inteligentams padėti la, kad mes netik iki šiol dar
gražiai sudainavo tris daine nėjami orderiai.
jo gan gausiai. Svetimi tik
Katalikiškų laikraščių ma les; “ Sveiki dainininkai ’
Patrimpą. ^varstyta ir apie Vyčių or jaunuomenei lavinties, veikti. nesuprantame, bet ir nenori
tėvynės vargai buvo “raudon žai kas teskaito.
kestrų ir benų organizavimų. 92 kuopa SLRKA. turi apie me suprasti mums taip svar
‘Plaukiau per jūres’ ir “Kad
kakliams”, kurie įsikišę kišeVyčiai veikia.
Šio apskričio rengiamuose va šimtų narių. Didelio veikimo bių dalykų.
Gilbertvillietis. galėčiau
būt paukštyčiu”.
niuos rankas šaipėsi žiūrėda
minėtoji draugija kol kas ne Nors tas T. F. skyriaus su
Toliau sekė solo, duetas, trio. Vyčių vietinė kuopa auga karuose nutarta platinti kata
mi į kitus aukuotojus.
parodė. Ligšiol daugiausia sirinkimas nepavyko kaip ga
Toliau, vietiniai moksleiviai kaip ant mielių. Vis daugiau likiškų spaudų: knygas, laik
veikia
A7yeiai. Nesenai čia ATy- lima buvo tikėties, bet visg3
Žemiau paduodame aukuovaidino “Teisybės žvilgsniu”. ir daugiau prisirašo naujų raščius ir t. p.
čiai buvo parengę prakalbas. šis tas nuveikta.
Susirinko,
W. PULLMAN, ILL.
tojų vardus:
Veikalėlis netikėtinai gyvai veiklių narių. Po Velykų, ža Prie apskričio nutarta steig Kalbėjo p. Račkus “Vyčio”
kad ir nedaug, tečiaus prakil
išėjo, ir publika gausiai delnų dama sutaisyti eilę vakarų, ti moksleiviams fondų, iš ku redaktorius.
Prakalbos.
Po $1.00: kun. Čiuberkis, L.
Jo
prakalbos
nesnės dvasios žmonės ir iš yų
koncertų, paskaitų, prakalbų rio bus sušelpiami neturtingi
Naumonvičia, A. Jegminas, P.
Nesnaudžia čionykščiai lie plojimu dėkojo artistams.
“
socijalistams
”
labai
nepati

keturi apsiėmė parinkti aukų
Jasas, P. Krasauskis, AV. Rie- tuviai. Atėjus gavėniai, ba Po to vėl sekė dainelės. Y- ir t. t. Visųširdyse dega kar mokslus einantieji. Nutarta to ko. Atsidėkuodami už jas, jie T. F. Besikalbant apie rinki
žutauskas, S. Petrokas, A lių, pasilinksminimų nevalia pač gražiai sudainavo dvi dai šta meilė prie savo tėvučių apskričio kuopoms surengti pasikvietė garsųjį Mockų. mų aukų, kitas vėl liūdnas ap
Cooper, A. TJrbons, P. Stim- rengti, užtat mes sumanėme neles kvartetas. Reikalaujant žemės, visi pilni energijos, no bendrų išvažiavimų — gegu Prakalbos Mockaus prasidėjo sireiškimas išėjo aikštėn. Vie
darbuoties
tik
dau žinę New Yorko valstijoj. Iš
tmris, J. Globis, J. Mikalaus surengti prakalbas, kurios at publikai dainelės buvo pakar ro
giau
ir
daugiau
tėvy važiavimo surengimu rūpinsis 11 vasario ir žadėjo tęsties 4 nas iš semjjų rinkėjų papasa
kas, J.. Kuzmiekas ir A. Glem- sibus bažnytinėje svetainėje tuotos.
dienas. Kalbėjo Mockus apie kojo, kad daugelis pirmą mė
ža. Smulkių aukų surinkta kovo 19 dienų. Kalbėtojais y- Tolesnę vakaro grožę pa nės naudai. Žiūrint į tų J. K. Miliauskas, V- Abroma viskų, pradėjęs nuo sutvėrimo nesį dar išmetę po kelius cen
veiklių Lietuvos jaunuomenę vičius ir A. Mensevičius.
65c. Išviso $14.65.
ra užkviesti žymūs mūsų dar puošė prakalba moksleivių
Antras N. Y. ir N. J. val pasaulio. Pasakyti gi nepasa tus, bet daugiaus sakė neduofl
už vandenyno juodos mintį s
bininkąi,
veikėjai
:
būtent
pirmininko J. Navicko. Pre
Viešintų Antanas.
stijų L. Vyčių apskričio suva kė nieko ir tik bereikalo var nei skatiko. Tai pasirodo ko
d-ras K. Rutkauskas ir kun. legentas gražiai papasakojo slopinančios lietuvio dvasių
blaivinąs; žmogus nejučiomis žiavimas bus laikytas birželio gino klausytojus. Be to buvo kio smilginio būdo pas mus $A. Briško. Užtat kviečiame vi apie tėvynės meilę, jaunuome
paskelbta, kad norintieji gali ra žmonės. Davė kelius cen
sušunki: “Ei, dejuot gan, Tė mėnesyj, sulyg Newarkiečių
sus lietuvius kuoskaitlingiau- nę, veikimų ir 1.1.
ųžpjašymo, Newarke, N. J. davinėti prelegentui klausi tus ir jau mano, kad atliko sa
vynė mūs nežūsi”
v
w>
siai atsilankyti šiose prakal
CLEVELAND, OHIO.
Po prakalbos vėl buvo su
Į apskričio valdybų išrinkti: mus, ant kurių jis visiems vo priedermę. Penkių cenią
'■ ,i
Sietynas.
bose. Atsilankę nesigailėsite; lošta antras veikalas “Akįs
J. K. Miliauskas — pirm., A. mielu noru atsakinės. Tuojaus 4 savaitę gailesi šventam tiks
Lietuvos Vyčių 25 kuopos užtikrinam — prakalbos bus
Atsimerkė”, kuris irgi sutei
Masaudukas, — pagelb., P. paprašė balso kun. P. Gudai lui- Stebėtina. Tame jau tur
susirinkimas.
turiningos, žingeidžios, nau kė publikai valandėlę smagaus
ATHOL, MASS.
Isodžiutė — rašt., A. Podžiū- tis. “Cicilikai” nusigando. būt ne tik nesusipratimas ap
, . laiko.
Kovo 13. dienų atsibuvo pa dingos. Prašome.
Tautos Londo 12-tas sky nas — kasierius. Organizato Prakalbų vedėjas p. I. Kati sireiškia, bet ir kietaširdynle
J.
A.
bal ir žemumas dvasios. Žūstan
prastas L. V. 25 kuopos mė
Galop pakviesta iš svečių rius, kovo 12 d. laikė mėnesi riais — P. Isodžiutė, V. Vaš- nas atsisako duoti
sų,
kadangi
užmetimus
- čio brolio gelbėjimui nedtMfe,
nesinis susirinkimas, kurį ati
kalbėti New Haven’o klebonas nį susirinkimų, šv. Pranciš kevičius ir J. K. Miliauskas.
klausimus, pasak jo, ga geriau taupys centus girtuo
darė pirmininkė p-lė O. Žvinkun. V. P. Karkauskas.
kaus parapijos
svetainėje.
Rast.
MANCHESTER, N. H.
li
davinėti tik
papras kliavimui.
giliutė. Prisirašė 54 nauji na
Vargas, vargas,
Nors oras tų vakarų buvo Nors ir nedaug buvo susirin
ti žmoneliai, bet ne kuni mums lietuviams, jeigu taip
riai. Bilų dr-jos išmokėta su Lietuvos jaunuomenės ratelio biaurus, bet žmonių susirinko ltę narių, bet tarp visų gali
virš $70,00.. £i;iimta $10.00 su
gai. Publika matydama tokį mūsų via tokių apsireiškimi/d
gan daug, ir visi patenkinti ma pastebėti gilus tėvynės
vakarėlis.
VVORCESTER,
MASS.
keistą “cicilikų’.’ pasielgimą B?vo rašyta ir apiugeruft,t*ff>
centais, nuo,, Nepvi^ubningo
grįžo linksmi namo.
'
jausmas, kaista meilė prie sa
Kovo
5
dienų
minėtasis
ra
pakėlė triukšmų. Pirmininkas mūsij apsireiškimus^ bet už ge
Kliubo, kųfis buvo tyčia su
Tautiška šventė.
Visakiorudis.. vųjų. Niital'ta surengti Tau
telia
surengė
vakarėlį
su
vai
rengęs vakarų'Vyčių knygyno
Nedėldienyj, kovo 5 dienų, galų gale privestas buvo leisti rų lai nesi slapsto blogieji. Aritos Fondo naudai vakaras.
dinimu.
Lošė
1
“
NeatmezgaTautos
Fondo
reikale.
naudai. Išreikšta už tų padė
Išrinkta tam tikra komisija iš 1916 m., AVorcesterio lietuviai kalbėti kun. P. Gudaičiui. Bet ku, kad nežiūrint nekuriu wrmas
mazgas
”
;
Nors
persta

ka rankų plojimu. Perskaity
Šiuomi pranešu AVaterburio, 12 asmenų, kurie susirinkę ko iškilmingai apvaikščiojo Tau Mockus pradėjo taip neinteli-,mu nuveiktų darbelių mums
tymas
nusisekė
tik
vidutiniš

tos padėkavoriės už gėles nuo
stoka pastovuConn. “The Americon Brass vo 19 d., klebono bute išdir tiškų šventę, šv. Kazimiero gentiškai disputuoti, vartoti dar labai
tokius
biaurius
žodžius,
dviejų narių ligonių. Šv. Jur kai, vienok publika liko užga Co.” (Br. B. Branch S. S. bo visų vakaro programų.
mo
ir
užtat
daug mridienų; Lietuvių Dienų pri
nėdinta.
Geriausia
atliko
sa

gio draugystės . komitetas ant
jėgos
veltui
žūna,
Tube Bept) lietuviams darbi- Aukų surinkta per tų susi- puolė kovo 4-tų, bet, kadangi kad publika neiškentė ne sų
26 d. lapkričio užkvietė L. V. vo rolę p. N. Rastenis ir p-lė ninkams, kad aš nuo 21 iki 26 rinkimų $12.50. Aukojo po tai buvo darbo diena ir ne vi surikus: “šalin trukšmada- o mūsų gyvenime ežio spartos
25 kuopų, sU teatru, dainomis Matulintė. Be to buvo mono vasario, 1916, nuo ten dirban $1.00: P. Pusčius, J. Paceka- si galėjo išlikti nuo darbo, i- ri, Salin šmeižikas”. Vėl pasi (gal dar rangesnė) pažanga.
ir deklemacijomis. Prižadėta logai. Lietuvių kareivių be- čių lietuvių surinkau viso jis, J. Slelvifc, D. Cibas, F dant apvaikščioti tųjų šventę, kėlė didžiausis triukšmas. Jei
Mislelobstas.
nas gražiai pagrajino įvairius $53.00, kuriuos pasiunčiau su
gu
rieįsimaišimas
policijos
—
prašymas išpildyti.
Gedraitis, M: Andriliūnaitė ir todėl visos iškilmės buvo per
MAHANOY CITY, PA.
tautiškus šokius.
vargu būtų sveikas išlikęs tas
visomis
atskaitomis
T.
FonE. Braškytė. Smulkių aukų keltos ant rytojaus. Ir aš
C. L. T. C. dr-stė prisiuntė
Mockaus prakalbos.
dan.
manau, kati tas nedėldieuis, garsusis Mockus, taip publikų
buvo $5.50.
Ryčiams bilų *$25.00 už var
SLRKA. susirinkimas
Vasario
27 pas mus buvo
intužo besiklausant jo begėdiš
tojimų lošiant parapijos nau Kovo 6 d. čia atsibuvo ant Vardan nuvargintos Tėvy Tų pačių dienų įvyko susi tai buvo vienas iš smagiausių
kų plepalų, dergimo švenčiau “cicilikų” misijos. Koks tai
dai dviejų kėdžių. Laiške pa ras susirinkimas SLRKA kuo nės visiems aukotojams tariu rinkimas L. D. Sųjungos 4-tos kokius kada nors AVorcestesių kiekvieno žmogaus jaus Mockus, išvytas iš Minei avikuopos. Iš svarbiausiųjų da rio lietuviai pergyveno. To
rašyta, kad jeigu pelnas eis pos, kuriame sekretorius p. R. nuoširdų ačiū.
V. J. Stankevičia. lykų gvildenta reikalingumų je dienoje kiekvieno lietuvio ir mų. Gerai jei tų “misijonie- lies atvyko į Mahanojų ir rowparapijai (lyg jie nežino to), Kondratas 4 metus tarnavęs
rių” paskiaus ir areštavo Bal- sų “cicilikai” jį su didžiau
tai dovanos, bet jeigu Vy draugijai, viešai atsisakė toli
Ne visi sumanymą rėmė. kooperaeijinės produktų krau lietuvaitės krūtinę puošė mė timorėje. Laikas užginti pa sia iškilmeu-priėmė. Tikrai'
tuvės. Daugumas prisižadėjo lynos ir baltos spalvos ženkle
čiams, tai privalo užmokėti mesniame laike sekretoriauti.
juokingos misijos! Mockaus
Turiu
pažymėti,
kad
minė

remti šį sumanymų ir steng- liai.
Iš ryto šv. Kazimie našias prakalbas. Gėda' už
25 dolerius. Nutarta neduoti Gaila taip veiklaus valdybos
prigaudami
šiaip
toje dirbtuvėje dirba daugiaus ties knogreičiausia jį vykinti. ro bažnyčioj atlaikyta gedu jas prieš svetimtaučius mums sėbrai
nė vieno cento, kol C. L. T. C- nario.
,
taip gavo pavelijimų T’alaee
visiems lietuviams.
100 darbininkų lietuvių. Kiek
GaMūnas.
lingos pamaldos, žmonių buvo
dr-stė nepaaiškins to savo be
Š. A. Str iaukas. Salės daryti prakalbas, bet
vienas darbininkas buvo ragi
Parapijom/ susirinkimas.
gėdiško pasielgimo. Paskiaus
pilna bažnyčia. Po pamaldų
■ kaip tik sužinojo užveizdėtonamas prisidėti lygia auka
mūsų klebonas pasakė tai die
tartasi kų daryti su tais C. L.
Kovo 12 d. susirinko vie
■ tojas kas toks per paukštis
MELROSE PARK, ILL.
T. C. dr-stės “nariais”, kurie tiniai parapijonvs ir vienbal Lietuvos sušelpimui. Dauge
nai pritaikintų pamokslų. Va
INDIANA
HARBOR,
IND.
ra Mockus, tuojaus prašė p»«~
ateina ant Vyčių susirinkimo siai nutarė prašyti vyskupo, lis dėl tūlų priežasčių tuomi
Vakarai.
kare, 8-tų valandų, Tautos F. Šio miestelio lietuviams pa-[ sišalinti iš salės,
Sutarta tai
tik šnipinėti. Nutarta kitų idant jiems duotų nuolatinį laiku negalėjo aukoti, dauge 4 d. kovo, š. m., Ignaco Vai skyrius surengė programų A. sėtinai pasirodžius su aukomis
kyti
misiją
Lietuviškoje
sve
kart tokius svečius “iškilmin kunigų lietuvį. Išrinkta dele lis labai šaltai sutiko tų su čiulio svetainėje įvyko puikus O. H. svetainėje. Programas “Lietuvių Dienos” apvaiktainėje ateiaančiame vakare,
gai” išlydėti pro duris.
gatai prie vyskupo. Parapi- manymų, bet apie tokius ge balius. Balių parengė šv. Jo- to vakaro buvo nepaprastai šeiojime kovo 5 d., galima, ro bet pasirodė, kati ir ten nenori
riau neminėti. Dar esama gedr-ja. Jau- smagus; susidėjo iš prakalbų, dos. būtų manyti, kad tai pa įsileisti “svečių”. Tuomet
V. V. jonys turi surinkę virš $2,665. rų žmonių, su kurių pagelba'jno. Krikštytojaus
.
.:
..
, . .
Išbrauktas.
mmo atsilankė pilna svetame muzikos, dainelių, deklemacijų sekmės ne smilginio užsidegi tarė rasti sau vietą MargeK*
Lietuva nežus.
ir visi gražiai ir linksmai pra ir aukų rinkimo nuo karės nu- mo, bet rimto susipratimo. salėje. Nelaimė! Ir iš ten teko
Kalvis.
leido vakarų. Kitų vakarų kentėjusiems Lietuvoje. Kal A’i e nok klaidingas būtų toks prasišalinti. Ką-gi nieko jstn
LEDFORD,
ILL
Daug žmonių susirgo.
SHEBOYGAN, WIS.
nutarė surengti Vyčiai Užga bėtojais buvo vietos klebonas, protavimas. Be abejonės yra daugiau n i ei i ko, tik užbaigt
vėnių utarninke. Šis vakarė kun. J. J. Jakaitis, p-lė A.
Kovo 13 dienų čia buvo lai
Pavyzdingas susirinkimas. dotuvės a. a. Ciprijono Gotan- Pastaromis dienomis pradė lis ir-gi buvo įvairus, malonus, Petrauskaitė iš AVaterbury, tikrai susipratusių, bet tai išė misijų prastutėj čičausko salė
mimai, didžiuma yra dar nė je, kuri yra beveik panaši j
Kovo 14 d., š. m., įvyko L. to iš Wassan, III. Velionis pa jo žmonės dažnai sirgti. La smagus. Visi liko patenkinti. Conn.,' kun. A. Petraitis iš
nepradėję busti kaslink viešų tvartų, paremtų ant ketoną
Vyčių susirinkimas. Pirmin. ėjo iš Kauno gub., Raseinių biausia serga šiltine, persišalGilbertville,
Mass.
ir
kun.
P.
Jaunikis.
jų reikalų, o daugelis ypatin kuolų. .
Mickeliūnas atidaręs susirin pavieto, Kaltinėnų par. Laido dimu, sloga ir tt.
Meškauskas iš Atbol, Mass. gos kokios įtekmės užgauti Apie Mockaus prakalbas
kimų-pakvietė visus ramiai už tuvės buvo labai iškilmingos. Vaikučių pirmoji Komunija.
Šv. Kazimiero parapijos cho tuom laik sujunda, tečiaus nėr ką rašyti, jos buvo net
DU BOIS, PA.
silaikyti ir nekelti per susirin Lydėjo velionį į amžinų atsil Kovo 14 d., šv. Juozapo lie
ras, vadovaujant p. P. Čižaus- greit vėl ataušta. Priešingam tą salę prastesnės. Ką, ką,
kimą jokių triukšmų. Pas sį skaitlinga minia lietuvių tuvių bažnyčioje priėmė pirPradeda busti.
kui, sudainavo keletu smagių vėjui papūtus vėl grįžta į le bet prijuokino visus iki valia*.
kiaus Jaunuomenės Dramos taip-gi Liet. Sūnų ir Duktė- mųjų komunijų 45 mergaitės
Nors DuBoisieČiai ir nega dainelių, taipgi buvo sudekle- targą neveiklumo. Nuolatinių Norėjo mat, įtikrinti žmoniją,
dr-ja” išreiškė norų pristoti rų draugijos. Vietinis klebo- įr 44 bernaičiai. Visos apei
li pasigirti iškilmingu apvaik- muota keletas eilių, ir AVorces- visuomenės darbininkų, kaip kad nėr dūšios , Dievo, proga
prie Vyčių. Tokiuo būdu Vy nąs, kun. J. Petravičia bažny gos buvo atliktos iškilmingai ščiojimu šv. Kazimiero dienos terio Lietuvių Benas gražiai
jau minėjam-, labai mažai ran ro ir t. t. Pagaliami prireMtė
čių dr-ja padidėjo dar 34 na čioje pasakė pritaikintų pa gražiai ir džiugino kiekvieno
ir gaiusin aukojimu į Tautos pngrajino. Publikos prisirin dasi, kas parodo, kad iš kelio nėjo, kad knnigai Pautiemo".
riais. Kasoje Vyčių randasi mokslų. Palaidotas ant lietu širdį bežiūrint į tuos naujus
Fondą naudai karėje nukentė ko pilna svetainė, net sėdy likos desėtkų atsilankius į ap- Sianiukynas, Milukas ir ktri
dabar $74.71. Susirinkime nu viškų kapinių Ledford, III. tikrosius narius katalikų šei
jusių tautiečių, tečiaus šiais nių pritruko. Programas vi vaikščiojimą Tautos dienos, yra autoriais Švento Rašto <r
tarta: 1) Apmokėti iš Vyčių Tebūna tau Ciprijonai lengva mynos. Po apeigų vietinis metais, nežiūrint į aplinkybes, siems patiko, kų gali paliudy
vos keliolikų sumetė tą žiups t. t
Ten liurįs.
kasos įstojimų ir pusmetinį svetima žemelė.
ti
ir
surinktos
aukos.
Nuo
ka

klebonas kun. P. Saurusaitis padarė jie viską ką galėjo. Au
nį aukų, daugumas pasiliko
mokestį visiems naujiems įsto Norėčiau vieną nemalonų visus tuos jaunuolius ir jau
Nauja Vyčių kuopa.
kų tą dieną susirinko iš viso rės nukentėjusiems Lietuvoje kurčiais kaslink alkanų bro
jamoms nariams. 2) Surengti dalykų prie to pastebėti: bū nuoles įrašė šv. Rožančiaus, $19.48. Kleb., kun. M. J. Ur suaukota $360.00 su viršum.
lių prašymo. Šiais metais pa Neklystu sakydamas, jog v*antroje dienoje Velykų vaka tent nekuriu lietuvių nemanda Karmelitų ir apaštalystės mal
Gaila
tik,
kad
ne
visi
AVorcesbonas, aukojo į $10 - $10,000
siryžta čia rinkti aukas si ikišiol manė, kad Mabauarą 3) Išreikšti padėkavonę gumas, net nekultūriškas pasi- dos brolijnosna ir į blaivybės fondą $10.00./ Ignas Gudelis terio lietuviai supranta Lietu
su pagelba blankų. Taip juj nebėra jaunuomenės.
M Kinai, tam. Slavynui ož pa>^gin,„ l«,ke pan.alchj. Botoj draugiją.
intė $100, vos gelbėjimo rreikalą.
nukalu. To
Tokio- gi inkurta T. Fondo sky- tiesa! Mes čia turim
ilaičiutė
$5.00, Ona
draugijai yno J j, yp. viola maldai, bot ne Knopasekmingiansios klo- Jieva
lina Taip-gi inkurta T. Fondo aky lis iaatųg 'jaunųjų, bei
briiŽBŽn tik

Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje.

Oras.

Jia-

Kovo (Mareli) 23, 1916. N. 12,

THtA U G A S

gana talentuotų ir pasižymė-. kalboje gerbiamasai mūsų sve žiaus draugijon, likusieji pini tekusiems pastogę, duonos kų- B5 to dar buvo sakomi mo J. Kovas $2.00, O. Kovienė dų mūsų brolių - sesučių Liejusiu asmenų, tik gaila, kad žias ilgiaus apsistoji ant •'ci gai pasiųsta per A. A. Šlakį snį. Baigianties pamaldoms nologai ir dekleinuotos eilės. $2.00. J. Meškauskas $1.50 F. buvoję, sumanė su pogelba vietam tikrų pritaikintų šios die Eiles sakė dųugiausia maži Šlapelis $1.50, Edvardas Ko- tinio Tautos Fondo skyiįau9
tarp svetimtaučių tas viskas cilikų” spaudoje platinamųjų Tautos Fondo kasininkui.
nos iškilmei pamokslų pa berniukai ir mergaitės. Ypač vas, $1.22.. Po $1.00 aukuo
atliekama. Čia yra draugijos: nuodų, papeikdamas visus
Darbai.
sakė
vietinis
kunigas. jausmingai padeklemavo eiles jo: Ona Ddvidonaitė, Ona Če- surengti rinkliavų. Vasario 28.
šv. Joną, Blaivininkų, Nekalto tuos katalikus, kurie tuos
riedėjo
per “Geresnių laikų viltis” p-lė kauskiutė, Kart Ražanas, J. dienų, minersviliečiai tikrai
Prasidėjimo Panelės šv. ir Bi šlamštus skaito ir remia. Pu- Darbai pac mus šiuo laiku Nevienam
blika labai buvo užganėdinta angUų kasyklose susilpnėjo, skruostus gailios
ašarėlės, Liuda Kranauskaitė.
Nakutis, J. Gražis, Ig. Ma surengė ferus, kurie traukė
rutės Choras.
p. Pakšto gražiomis prakalbo- Pėdžioje buvo žmoneliai pi a klausant griaudžių pamoksli
Pasibaigus vaidinimams bu tulevičius, Uršulė Gikienė, J. si per ištisų savaitę. Lietuvos
Kovo 12 d. susiorganizavo
dėję
dirbti
beveik
pilnų
laikų,
ninko žodžių, prisiminus kaip vo šokiai.
Gikis, Jonas Matulevičius, R. Vyčiai ir Blaivininkų 15 kuo
nauja Vyžių draugija (kuo mis, išreikšdama jam nuošir bet dabar vėl tedirba tik 3
didelį vargų kenčia tie žmo Žmonių ant vakaro atsilan Matulevičienė, Pet. Babickas, pa garsiai atsižymėjo per
du
padėkavojimų
ilgu
ir
gau

pa). Į valdybų tapo išrinkti
dienas į savaitę. Daugumas nės, kurie mums taip yra
kė nedaug. Mat, daugumui J. Dičpetris, Antanas Dižpet- šiuos vakarus. Pirams vaka
šie asmenys: Pirm. Ant. Viš siu delnų plojimudarbininkų važiuoja kituos brangūs, savi, artimi. Vaka
reikėjo bravoro “bužu” užsi ris, VI. Kosmus, J. Apeikis, K. ras buvo surengtas prie ati
monas, pagelb. p-lė Rutkaus Pertraukose buvo deklema- miestuos ieškoti sau nuolati
re
Tautos
Fondo
naudai
bu

Dildą, J. ŠiVvinskas, Juozas
gavėti.
kaitė, fin. rašt. — Ant. Leš- cijos ir dainos. Deklemacijo- nio darbo.
vo
parengta
pramogėlė.
Pir

Zinartas,
J. Kukenis, K. Rim dengimo ferų. Jame apsilan
kauskas, prot. rašt. — p-lė se labiausia atsižymėjo paties
Valio
Vyžiai!
Pirmi
žing

T. L. skyriaus Rašt. miausia T. Fondo pirminin
kus, A. Kaunelis, J. Kaunie kė nemažai ir svetimtaučių*
Pangoniutė, kasos glob. — p. vakaro vedėjo vaikužiai. Gan
sniai
padaryti,
nenustokite
ekas kun. Jakaitis paaiškino
tis,1 Justinas Šiužąs, J. Sabec- Svetainė buvo kuopuikiausiai
padeklemavo
Kubertavižius ir p-lė Petrušo- puikiai eiles
nergijos. Jūsų darbo vaisiai kis, J. Kazlauckas. Po 50c.:
šio
vakaro
tikslų,
priminda

parėdyta — vakarėlis turėjd
naujai susitvėrusios Vyžių
NEW PHILADELPHIA, PA.
niutė.
greit apsireikš.
mas
visiems
koduosniausiai
Ona Danielienė, A. Konžau- didelį pasisekimų.
kuopos pirmininkas p. Juozas
(
Vyžių korespondentais: p-as
Pašventinimas
stacijų.
prisidėti
prie
šelpimo
badau

čiutė,
J. Bastikis, J. DavidoMickeliūnas, o taip-gi p. Kazi
Pyksta už korespondencijas.
Ant. Višmonas, p-as Jusaitis
Antras vakaras taip gi pu
jančių.
Toliau
sekė
dainos,
Čia
Saldžiausios
Širdies
lie

mieras Kudirka. Gražios bu
Nepersenai rašiau “Drau nis. Po 25c.: Vanda Genytė,
ir p-lė Pangoniutė. Valio mū
eilės,
prakalbos,
monologai
ir
sėtinai nusisekė. Vyžiai su
vo eilės apies “bernelį ir tuvių bažnyžioje seredoje ko
ge” apie abelnų šio miestelio F. Milerius, Kaz. Genaitis, J.
sų jaunimas. Gana snausti!
t.
t.
Iš
kalbėtojų
reikia
pa

vo
15
d.,
buvo
stacijų
pašven

lošė dvi komediji: “Mamos
mergelę” pasakytos penkių
lietuvių stovį, kaip medeginį Daniūnas. Viso $56 22.
Korespondentė.
žymėti
kun.
P.
Meškauskų,
ir
tinimas.
Stacijas
šventino
J.
Turiu
pabriežti,
kad
mūsų
nedasupta” ir kitų. Be to bu
metų mergaitės Brusokų Magtaip ir moralinį, dvasiškų. Tas
M. Pralotas P. Masson, lietu kun. A. Petraitį, kurių kursto labai nekuriems čionykščiams miesčiuke nėra nei šimto lie vo deklemuota, dainuota ir tt*
dutės. t
mi susirinkusieji paaukojo tė
tuvių. Taigi ta auka sulygi
žodžiu sakant, Tautos Die vių dekanas iš Allentown, asMAHANOY CITY, PA.
vynei gražių
dovanėlę — lietuviams, uoliems alučio gar namai yra didelė.. Matyt ir Publika išsiskirstė užganėdin
sitojant
kun.
V.
Matulaičiui,
nos apvaikšžiojimas pavyko
$465 00, Be to moksleiviai už bintojams, nepatiko. Šmeižia, tolimoje šalelėj mūsų ameri ta.
Panedėlio vakare, kovo 6 d.,
vietinės
parapijos
klebonui
ir
kuopuikiausiai ir visi užsiga
mat, net per laikraščius, “ne
ženklelius gavo $5.00.
“Birutės” choras Bažkauskų
nėdinę grįžo namo. Žingeidi! kun. Ward, airių klebonui.
mitus” žmones, kurie niekam kiečiai neužmiršta likusiųjų Trečiame vakar* buvo su
moterų dr-ja.
salėje parengė vakarų. Vaka
Pamokslų
tai
iškilmei
pritai

kokį užsiganėdinimu turėjo tie
nieko blogo nepadarė. Neku- tėvynėje, nesvetimi jiems jų rengtos prakalbos. Kalbėjo
ras susidėjo iš perstatymo vei
kintų
pasakė
kun.
P.
K.
ČesT.
Fondo
rašt.
P.
Z.
kun. J. Valaitis, Blaivininkų
girti Lietuvos sflnai, praleidę
rie net grasino koresponden- vargai, ašaros.
kalo ““Brangusai pabužiavina,
vikaras
lietuvių
parapijos
SLRKA.
148
kuopos
tų brangių šventę girtuokliavi
centro raštininkas ir “Tautoa
us mušti. Ypač dantį “grie
Marijos vaikeliu draugija
mas”, deklemacijų, koncerti
Tamaąua, Coaldale ir Easton.
Korespondentas.
Ryto” redaktorius. Po to bumo įstaigoje
Ši draugija yra viena iš žia” ant A. N. ir J. V. P. J.
nės dalies ir šokių. Lošimas
Po
pašventinimui,stacijas
apė

vo krutami paveikslai. Pana
Lietuvos Sūnus
V. grasinančius jį mušti žada
nusisekė gerai — patenkino
jo kun. P. Gudaitis, klebonas veikliausiųjų draugijų šiame
šūs vakarėliai buvo rengiami
net teisman traukti. Jųjų
visus.
Tamaąua, Coaldale ir Easton. mieste. Per du metu viršmiSPRING
VALEY.
ILL.
per ištisų savaitę.
grasinimų beabejo bijoti labai
MERIDAN, CONN.
Apart viršminėtų kunigų da nėtoji vaikučių dr-ja rengda
P-lė Aušriutė atliko rolę
Drabužiai lietuviams
nereikia ir aš neatsižvelgda
Žmonių rinkdavos kas va
Antanaitienės, p-lė Sabiutė — Paminėjimas Lietuvių dienos. lyvavo dar kun. M. Dureckas ma įvairias pramogėles su
mas
į
juos
pamatęs
kų
blogo
taupė
savo
kasoje
virš
$400.00.
pabėgėliams.
karas gan skaitlingai. Labiau
iš St. Clair ir vietinis airių
Nastės, Kubertavižius — Bi
Vasario 27 dienų, š. m-, žia vikaras. Žmonių prisirinka Per paskutinį savo vakarėlį, ar gero neiškęsiu ir pranešiu
lietas. P-lės Senavižiutė, PetTautos Fondo skyrius su sia ačiū už pasidarbavimų
apie tų visiems per laikraš
atsibuvo prakalbos, kurias pa
kuris
atsibuvo
kovo
4
dienų,
pilna bažnyčia.
rušoniutė, Svirneliutė, Banrengė rinkliavų drabužių. Su prie įrengimo p. Vincui Luko
tį.
rengė 84 kp. SLRKA. ir šv.
š.
m.,
draugija
padidino
savo
kiutė ir Jenžiukiutė, deklePrutenis.
rinktieji drabužiai (visi nauji, ševičiui, kuris vadovavo visais
Jonas
Jaunasis.
Kazimiero draugija. Kalbė
kasų dar $100.00. Retai kuo
nenešioti) išsiųsta Raudonojo vakarųis. Girdėjau, kad pelno
muodamos apie Lietuvų, Jos
toju buvo užkviestas kun. J.
met
vakarai
turi
tokį
pasise

vargus, nelaimes, sugriaudino
Kryžiaus draugijai Brooklyne. liks apie $700.00.
BRIDGEPORT, CONN/
Ambotas iš Hartford, Conn.
32
kuopos
Vyčiu
vakarėlis.
kimų.
Drabužiams nupirkti aukojo:
nevieno širdelę
Vakarų atidengė p-nia A.
P.
Z.
Kovo
7
d.,
š.
m.
ir
mes
pa

Laisvamaniu pramoga.
Viktoras
Mikutavižia $10.00,
Darbai gerai eina.
Koncertas irgi nusisekė ga Medeikienė, kuri gražiai parengėme vakarėlį naudai nu
na puikiai. Chorų vedė varg. deklevamo: “Ko taip sesutė Pradėjus šiame miestelyj Darbštus vargonininkas. Ope kentėjusių nuo karės. Visų kun. A. Deksnis $5.00, Kazis Nesenai čia atsilankė su sa
Makaštutis $5.00, J. Petkus vo pragaro žemlapiu agentas
Ant. Vismonas.
retė “Kaminaktrėtis ir
nusiminus!” Po deklemacijos gerai darbams eiti, privažiavo
pelnų ($10.00) paskyrėme į $1.00, J. Petronis $5.00, J. kun. X. Mockus. Bet MinersPotam iki vėlyvos nakties Vyžių choras iš Hartford, žmonių, kad net stubos vargu
Malūnininkas0.
$10.00 — 10,000.00 fondų.
Grudis $2.50, A. Masiokas villėj jis nieko nelaimėjo ir
Lietuvių,
spėjama,
tęsėsi šokiai, lietuviški žaislai Conn. sudainavo porų daine gauti.
M. Juškevičia. $5.00, Pr. Janušas $1.75, A. gavo neišplatinęs savo biz
Daug pasidarbavo čionykščių
pribuvo į kokius 500 ir visi,
ir kitokie įvairūs pasilinksmi lių.
lietuvių apšvietimu vietinis
Getautis $1.50, B. Gelbutienė niaus dangintis iš žia. Nusiberods
, darbo gavo. Dirbę
nimai.
Po to sekė kun. J. Amboto
vargonininkaų/p.
P.
J.
Čižaus$2.00,
V. Abracinskas $5.00, pirkusieji tų “mapų” per po
NORVVOOD, MASS.
Lietuvaitė,
prakalba. Prelegentas kalbė prie mašinų, nevisai prastai kas. Nors tik du metu kaip
M. Bucevižienė $0.00 ir M licijų pareikalavo net gražin
jo aiškiai visiems supranta uždirba: nuo 35 iki 50c. į va jis randasi mūsų šv. Kazimie
“
Socijalistai
“
pešasi
Bužienė $1.00.
ti jiems dešimtukus. Kada
mai, ragindamas visus koduo landų. Suvažiavo daugiausia ro parapijoj, bet sulyginamai
tarp
savęs.
jau Mockus tapo išvytas iš
vyriškiai, taigi ir lygsvaros
SHEBOYGAN, WIS.
sniausiai šelpti pabėgėlius.
Tautos Fondo naudai,
per tų trumpų laikų vaisiai jo Nesenai per susirinkimų L.
Minersvillės laisvamaniai pa
nebėra: vaikinų vyrų kelissyk
Tautos šventė.
darbo aiškiai matomi. Žmo L. D. mūsų lietuviai “cicili
Po prakalbai buvo renka
vakaras.
kėlė didžiausį triukšmų. Vi
daugiau, negu merginų ir mo
nės susipratę, susiorganizavę, kai” pakėlė didžiausį triukš Kovo 4 dienų paminėjimui same kame kaltino Vyžius.
Kovo 5 d. T. Fondo sky- mos aukos. Išviso surinkta terų.
jaunimas veiklus, doras, neiš- mų. Nekurie patarė dvasios Lietuvių dienos atsibuvo vaka Per visų savaitę bėgiojo po
riūs surengė Tautos Dienų. $26.23. Dar šv. Kazimiero
Pirmiausia vietinis klebo draugija pažadėjo 10 dol; į $10 L. Vyčiai gražiai parapijos tautėjęs. Išdalies jo rūpesčių “sutvirtinimui” pasikviesti ras. Vakaro programų išpil miestų ieškodami priekabių at
surinkta $1,000.00 vargonams žinomų “apaštalų” Bagožių. dė šv. Bedo kolegijos mokslei keršyti .Vyžiams. Nabagėliai.
naudai pasidarbavo.
nas, kun. Slavynas, atlaikė — $10,000 fondų.
bažnyžioje gedulingas pamal Naujas T. Fondo skyrius.
Nesenai susitvėrusi L. Vy naujai statomoj bažnyčioj. Kiti - gi nariai griežtai užpro viai. Be vaidinimų buvo dar Vyčių gi bet nenugazdino. Jie
das, kuriose dalyvavo visos Del pasekmingesnio šelpimo žiu kuopa gražiai savo darbais Daugiau mums lietuviams pa testavo prieš tai, sakydami, ir prakalbos. Kalbėjo: A. kaip darbavosi taip ir toliau
mūsų draugystės išskiriant tik badaujančių viengenčių vieti pasirodė. Padidinimui šv. Jur našių žmonių!
jog tas Bagočius jokios nau Linkus ir V. Stulpinas. Žmo darbuojas Tėvynės ir Bažny
Padedant
viršminėtam
var

Lietuvos Sūnų draugystę, ku niai lietuviai nutarė įkurti gio parap. salės buvo parengę
dos jiems neatneš ir bereika nių buvo neperdaugiausia, bet čios labui. Maloniau būtų,
ri, matytoje didžiai brangioje Tautos Londo skyrių. Į vai fėrus, kurių pelnas siekė 600 gonininkui Worcester’e vasa lingai leisti tam dalykui lė visi užsilaikė ramiai, gražiai. kad draugai laisvamaniai pa
mestų savo nedorus darbus ir
Pelno liko $13.00.
mums visiems lietuviams šven dybų tapo išrinkti: Pov. Kuš- dol. Patėmijo Vyžiai, kad šv. rio 24 dienų sulošta operetė šas.
imtų išvien darbuotis naudai
j. a.
tėje surengė triukšmingų ba lis — pirm., ir Vincas Mils- Jurgio bažnyčios vargonai “Kaminakrėtis ir Malūninin
Vienas iš labdar iečių.
kas
”
.
Naujos
rūšies
veikalas
tėvynės.
lių arba teisingiaus pasakius bokas — kasininkas.
mažoki — nutarė naujų, var
lietuvių
scenoje'visiems
skait

— girtuokliavimų su šokiais.
gonų naudai surengti Užgavė
Mergaitė.
KENOSHA, WIS.
BRIGHTON,
MASS.
lingai
atsilankiusiems
patiko.
.
Rado
negyvą
lietuvį.
nėse
blaivų
vaakrų.
Surengė
Po pamaldų klebonas pasa
Mūsų jaunimas.
kė bažnyžioje graudingų pa Vasario 29 d., ant Pratt gat ir vargonams teko apie 100 Roles pasidalino: Bonifacas—
Apvaikščiojimas Tautos
Piklius,
A.
Šalčius
—
malu
dol.
to
vakaro
pelno.
Dabar
VVATERBURY, CONN.
mokslų, vaizdžiai nupiešdamas vės rado lavonų Kazimiero
Nesenai man čia apsigyve
šventės.
nininkas,
M.
Čižauskienė
—
dabartinį Lietuvos padėjimų Vanago . Vanagas paėjo iš Vyžiai rengiasi scenoj pasta
nus patyriau, jog šiame mies Vasario 21 d., š. m., L. D.
Saiiūnininkai nusigandę.
ir ragino koduosniausiai šelpti Kauno gub. Ukmergės apskr. tyti du veikalu: “Karės Me Teklytė, Steponas — Grafas, telyj nemažas būrelis darbš S. 22 kuopa paminėjimui Lie
nuteriotųjų mūsų Tėvynę. Po Subačiaus valsčiaus, Palevė tu” in “Nesipriešink”. Vai Gudauskas — kaminakrėtis, taus lietuvių jaunimo, tik sto tuvių dienos Roddy salėje su Miesto valdžia išleido palie
pimų, kad visi saliūnų savinin
Steponkus — Pranas, Baltro ka jiems organizacijos, j* ku
to patsai klebonas ėjo kolek- nies parapijos, Radžiūnų kai dinimas bus po Velykų.
rengė
vakarų,
kurį
gražia
pra

kai,
išėmę “laisnius” ant kitų
šaižiutė — Barbora ir Skric- rių susitelkę pasekmingiau ga
Jasminas.
tuodamas. Nors žmonių bažny mo. Kaip Amerikoj šis lietu
kalba
atidarė
p.
J.
J.
Rama

kis — Gizelis.
žioje buvo nedaugiausia, nes vis jau suvirš 10 metų. Na
lėtų darbuoties ir lavinties. nauskas. Paskiau iš Bosto vardų, patis nebūdami šios ša
lies piliečiais, privalo tuojaus
Pelno liko $140.00.
dalis “gerų” Lietuvos Sūnų mie paliko gerų ūkę ir žmonų
Broliai ir seserys, jeigu nori no pakviesti 17 kuopos Vyčių
CLEVELAND, OHIO.
Viską Matęs.
į saliūnų pažadinta, gedulingų su trejetą vaikužių. Po neil
me būti naudingais tėvynei ir nariai sulošė komedijėlę “Vie apleisti saliūnų ir uždengti sa
Vyčiai stiprėja.
pamaldų laike traukė alutį, te- gam laikui atvažiavus Ažmonijai, nepraleiskime savo nas iš mūsų turi apsivesti”. vo biznį.
žiaus buvusieji
bažnyžioje merikon
Kovo 13 d., L. Vyžių 25 k.
pradėjo
girtuo
jaunų dienų veltui, organizuo- Roles pasidalino: p-lė L. Žu Taip gi ne piliečiai negali
POOUONOCK, CONN.
žmonės aukojo labai gausiai. kliauti, tinginiauti: po kelias buvo susirinkimas. Į kuopų
kimės, švieskimės, sutverkime kauskaitė — tetutė, p-lė P. būti net patarnautojais sali fi
Pirmutini^
Vyčiu
vakaras.
Išviso surinkta $41.68.
dienas būdavo nevalgęs, vaik priimta 54 nauji nariai. Susi
Vyžių kuopų, tuomet turėsi Bagdoniutė — Onutė, p-lė P. ne, ar vežiuotojais gėralų.
rinkimai
lankomi
apščiai,
gyvi,
ščiojo
nuplyšęs,
nakvojo
ten,
Po bažnytinių apeigų visi
Užgavėnių vakare, kovo 7 d., me progų visi susieiti, pasitar Grinkevižia — Kristupas ir p. Vis sunkiau pradeda perse
įdomūs, įvairūs. Be to dažnai čionykštė Vyžių kuopa suren ti, pasidarbuoti, dorai pasi D. Antanavižia — Ferdinan
buvusieji aut pamaldų susirin kame gaudavo vietų:
kioti tų baisųjį girtuoklystės
Petras Medeikis. rengiami vakarai, paskaitos, gė pirmųjį Ravo vakarų. Pir linksminti. Auklėkime save
ko parapijos svetainėje. Kle
das. Visi savo užduotį atliko slibinų.
prakalbos ir t. t.
bonas gražiai įžanginia kalba
miau Žia rengdavo vakarus Dievui ir tautai. Gana snaus pasekmingai.
J. Bičius.
atidarė ir antrųjų apvaikšžioHartfordo
Vyžiai.
ti.
Sutverkime
Vyžių
kuopų!
VVESTVILLE, ILL.
Norima sutverti A. L. R.-K.
Po to akompaniuojant pia
A
jimo dalį. Paminėjęs kaip
Buvo sulšota: “Tarnas įpai
N. B.
M.
S.
kuopą.
Lietuviu
diena.
no
varg. p> M. Karbauskui p. L. R. K. Moksleiviu 10 kuopa.
■ .......
Lietuviams ši diena yra bran
niojo”, vieno veiksmo kome
Mes moksleiviai dėl palaiky
P. Grinkevižia
padainavo
gi, kuri primena mums Lietu Kovo 4 d., vietinėje lietu Vytės Br. Skripskauskaitė, dija ir “Netikėtai”, trijų vei
E. ARLINGTON, VT.
“Kur bakūžė samanuota” ir mo savo organo sumanėme su
vų, josios vargus ir nelaimes, vių šv. Petro ir Povilo bažny O. Žvingeliutė ir kitos rūpi ksmų komedija. Pirmoje ko
148 kuopa S. L. R. K. A. “Miškas ūžia”, p. D. Anta rengti margumynų vakarei j.
ir padėkavojęs už gausias au žioje buvo atlaikytos pamal nasi žia sutverti A. L. R. K medijoj dalyvavo šios ypatos:
kas sumestas bažnyžioje, pa dos už Lietuvų. Žmonių baž Moterų Sųjungų. Reikia lin p. Ig. Juškevičius (Naujikas), praėjusiam mėnesyj nutarė navižia “Saulelė raudona”, Kovo 6 dienų vakarėlis įvyko
kvietė vietinį, Tautos Fondo nyžioje susirinko mažai ir to kėti pasisekųno įkūnyti tų p-lė T. Bajaliutė (Jadviga), surengti šiokių - tokių pramo “Vai putė, putė” ir p-lė A. ir nusisekė kuopuikiausiai. Už
prezidentų, p. Juozų Radzevi- dėl aukų rinkimas atidėta ank naudingų užmanymų.
p. Antanas Rudokas (Jonas), gėlę paminėjimui tautos die Narenkevižintė \“ Tykiai, ty tų privalome tarti nuoširdų ažifl visiems dalyvautojams, yS—nis.
žių būti tos iškilmės vedėju. kovo 12. Tų dienų aukojo:
ir p. M. Juškevičius (Vodegin- nos. Del įvairių priežasčių kiai Nemunėlis teka”.
paž
gi šv. Juozapo chorui, Vy
Paskiaus bažnytinis choras pa
Darata Tamošiūnienė $3.00,
skis). Veikalas suloštas gan tas negalėjo įvykti. Bet vis Dainoms pasibaigus tie pa
gi ta mūsų mažutytė lietuvių tys artistai atlošė “Tėtė pa čiams, “Aido” draugijai, var
ties klebono vedamas, padai Kun. S. Bystras $2.00. Po
gerai.
VVORCESTER, MASS.
navo keletu dainelių.
$1.00: P. P. Vaitkus, J. Šle
Antrame veikale dalyvavo: kolonija neatsisakė Tėvynei kliuvo”. Čia p-lė A. Naren- gonininkui. p. J. V. Kovui.
Gaila badaujančiu.
p-lė T. Balalintė (Baltruvie pagelbėti ir .savo ku’opos susi kevižiutė turėjo rolę Mariu Begalo esame dėkingi kun. P.
Tolinus vakaro vedėjas per žas, A. Šlikas, P. Mauricas, K.
statė už kalbėtojų svežių iš Ntižiula, P. Dėksnis, A. Miklo- Malonų atsiminimų ilgam nė), p-lė J. Stankevičiūtė- rinkime visi raginami p. F. tės, p. D. Antanavižia — Sta Sanrusaičiui už suteikimų sve
laikui paliko visų lietuvių Raženauakienė (Onos), p-lė M. Gikio sumetė/ Tautos Fondui sio Paukščio ir p. Grigas — tainės ir kun. J. Valantiejui
Chicagos p. K. Pakštų, “Vy vis, M. Mižiudienė.
čio.” redaktorių. P-as K. Pak Po 50c.: J. Rimkus, A. Vait širdyse šiametinis apvaikšžio Kranauskaitė (Žibutienė), p-lė $33.50. Trįs išrinkti vyrai p. prof. Obuolis. Deklemacijų ir už pasidarbavimų prie įren
gimo vakaro.
štas kalbėjo net trejais atve kus, A. Aponaitis, A. Miku- jimas Tautos šventės, rinklia L. Kranauskaitė (Agota), M. Juozas Gikis, p. Jur. Gikis ir gi neužmiršta.
jais. Pirmoje savo kalboje p. žionis, J. Šerpetis, J. Misiū va nukentėjusiems nuo karės Juškevičia (Dėdė Juozas), J. p. Kaz. I’ilkauskis tūrėjo pa
Ačiū ir visiems atsilankiu
JuškevičluR (Maufta) ir A. Ru rinkti aukų privatiškuose na Daugiau tokių vakarų! (
Pakštas papasakojo iš kur mū nas, A. Motiejūnaitė, M. Sei- viengenčiams.
siems vakare, visiems prisidėTen Šokęs.
sų tauta ir apie josios senovės kauskiutė, M. Klimienė, O. Ryto visi lietuviai pasidabi dokas (Jonas). —Lošėjai savo muose. Jie surinko dar $22.72.
jusiems šiuo ar tuo prie šio
papročius. Antroje — apiejBendikienė, O. Jurguticnė, J. nę tautiškais ženkleliais suėjo roles atliko pusėtinai, nežiū Tokiuo būdu išviso surinkta
vakaro.
bažnyčion pasimelsti už nekal rint, kad dangumis iš jų pir aukų $56.22.
Lietuvos istorijų ir dabartinį ĮŠeijmuskaa ir J. Gustas,
MINERSVILLE, PA.
y Vardu visų moksleivių:
josios politiškų ir ekonomišku Smūlkių aukų surinkta 13 tas aukas žuvusias šioje ka mų kart scenoje pasirodė. Aukotojų vardai: J. Gikis
Juozas Tamošaitis,
rėje, paprašyt^ Dievulio gfei- Publikai veikalel*i patiki! ir $5.00, Vytautas Sinkevičius, Vakarai per ištisą savaitę.
padėjirrįų Europoje.
Paga- dol. 47c. Viso labo $32.97.
liaus n
;ti,
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Redakcijos Pastabos.
DARBAS IR RĖKSMAS. prie to vedė, nors parapi

Katalikybės ir kataliku
priešus begalo bauginę vis
didesnis kataliku atbudi
mas. Jie to atbudimo nesu
pranta,
o nesuprasdami
nuolatos
šūkauja, rėkia
apie klerikalizmo įsigalėji
mą, iš to būsiančius pavo
jus ir eibę kitų dalyku.
Kad lietuviai katalikai
atbunda, kad į ju vcikin^j
kas sykis
įsitraukia dau
giau žmonių — tą visi ma
tome. Klerikalizmą, ir pavo
jus tegali įžiūrėti tik socijalistai
laisvamaniai ir
panašūs, į gyvenimą žiūrintieji netikromis akimis.
Tik palyginkime katali
ku darbus su socijalistų,
laisvamanių ir panašių vei
kimu, o kas nori matyti, pa
matys skirtumą. Katalikų
darbo vaisiais yra: parapi
jos, mokyklos, apšvietos,
pašelpos, labdarybės ir tt.
draugijos ir tam panašios
įstaigos. Saitu protu svar
stant, ar nauda, ar koks
žmonijai pavojus iš para
pijų gali būti?
Naudos
daug galime įžiūrėti, o kam}
nors “pavojaus**
šviesus
protas negalės pramatyti.
Savame
laike
parapijų
naudą matė net toks kata
likybės ir tikėjimo priešas,
kaip Šliupas. Jis net para
pijas kadaise tverti prigelfoėdavo. Jis anuomet ma
tė, kad parapijos yra di
džiausios tautiškos tvirto
vės, išsisklaidžiusių lietu
vių vienytojos. Bet ne vien
tuo jos buvo.
Jos buvo
sykiu ir doros,
tikėjimo
tvirtovėmis. Ir kuomet pas
Šliupą tikėjimo neapykaiu
ta paėmė-viršų ant tautiš
kų jausmų, jis tas pačias
parapijas stengėsi sugriau
ti. Jį pasekė jo išauklėti
eocijalistai ir laisvamaniai.
Tikėjimo neapykanta juos

jos kuo būro, tuo yra ir
bus.
Su parapijų augimu ir
stiprėjiuįu, dygo viena po
kitai ir lietuvių niokyklos.
Iš pradžių silpnos, netobu
los, bet visgi mūsų, lietu
vių mokyklos. Silpnos, nes
jas reikė iš nieko sulipdy
ti, reikėjo ir mokytojus iš
auklėti, kurių pirma veik
nebuvo. Katalikai nesnau
dė ir jų mokyklos ant vie
tos nestovėjo. Jos augo, to
bulinosi. Ir po nedaugelio
darbivimoei metų, lyg tiek
išaugo, kad šiandie patys
amerikiečiai jas pripažįsta
lygiomis esant su jų mo
kyklomis. Amerikiečiai mū
sų mokyklas
gali ir ne
branginti, . tik jų mokyk
loms lygiomis skaityti. Bet
mums lietuviams jos turi
koarčiausia mūsų
širdies
stovėti. Nes jos yra mūsų
mokyklos, mūsų pačių įs
teigtos, užlaikomos ir išto
bulintos. Bet tai tik pasidžiaugimo ir pasididžiavi
mo jausmas. Kas brangina
lietuvystę, tose mokyklose
matys lietuvių ateitį. Ne
jaugi apšvietoj ir mokyk
lose pavojus?
Gal katalikų organizaci
jose? Bet sąžiniškas žmo
gus jose nieko blogo neįs
tengs
įžiūrėti ir nematys
pavojaus. Jų siekiai, užsibriežti veikimo pamatai sa
vyje blogo neturi. Apart
užsibriežimo
prie
vei
kimo
artimo labui, ap
švietus ir labdarybės dir
voje, “blogumų” nesurasi.
Kame gi čia pavojus?
O šiaip katalikų veiki
me, kokį blogą kas
gali
įžiūrėti? Kas ant
vietos
platesnį labdarybės darbą
pradėjo, jei ne katalikai?
StengimasĮ išgauti Lietu
vai laisvės, tik
lietuvių
tautos priešai tegali prie

blogo priskaityti. Dabarti
nis nuo karės
nuketntėjusių sušelpiami darbavi
masis juk negali būti prie
blogo priskaitomas. Kur-gi
surasti tą blogą, tuos pa
vojus? Juk ne raginime
prie atbudimo, prie Veiki
mo. Pavojus kaip tik prie
šingoj pusėj: daugelio ne
veiklume, apsnūdime.

Jei kas sykis
daugiau
žmonių, pritraukiama prie
katalikų veikimo, tai todėl,
kad jų veikime daugiau
prakilnumo, daugiau dva
sios turinio. Daugiau ir
koukretiško darbo.
Pri
traukiama,
nežiūrint nei
to, kad socijalistų ir laisva
manių katalikams prime
tami visi nešvarūs darbai,
kad tamsi minia, kuri daž
niausia vaduojasi svetima
nuomone, mokinama kata
likų neapkęsti, jų saugotis.
Atidėkim į šalį raginimus
44
prietarus” pamesti, kvie
timus iš “proto vergijos”
pasiliuosuoti. Ar yra bent
vienas koks pastovus, kon
kretus nuoveikalas pas mū
sų soeijalistus ir laisvama
nius? Kas jų padaryta tau
tos ir žirionijoSz,labui? Taip
garsiai apie apšvietą šū
kaujant, ar įsteigė nors vie
ną šiokios tokios
vertės
mokyklą?
Bet
veltui
statysime
klausimus. Ant jų socijalistai ir laisvamaniai tik
rėksmu tegali atsakyti. Nes
jų ir visas darbas tik rėk
smu tesiremia. Ir tegul sau
rėkauja ant katalikų. Mus
katalikus mūsą darbai išaugština. Tad
ir toliau
dirbkime, rėksniaifts palikę
jų amatą.

NENORI PASAKYT
TEISYBĖS.
P-a s S. P. Tananevičius,
tapęs “Kataliko” savinin
ku, ligšiol
kasdien ėjusį

44 Kataliką” pakeitė savai
traščių. Kad kuo nors pa
teisinus
“Kataliko”
iš
dienraščio į savaitraštį vir
timą, jis apreiškia keletos
dalykų. Viena,
kad nei
viena atskira kolonija dien
raščio
užlaikyti negali,
o ieškant
skaitytojų ki
tose
kolonijose,
dien
raštis
jiems
vis vien
suteikiąs
suvėlintas ži
nias. Pertai
nei pasise
kime negalįs turėti. Po to,
kur buvęs kur nebuvęs, at
sigrįžta prie kunigų, nes,
gird, ir jie esą kalti, kad
dienraštis “Katalikas” tu
rėjo paliauti ėjęsl
Jie,
gird, nusprendę leisti dien
raštį
(suprask,
“Drau
gą*’), kad “Katalikui” už
kenkus. Dėlto tai jis ir su
teikiąs kunigams “spaudos
ėdikų garbę” ir pats nuo
scenos pasitraukiąs. Taip
tai dalykus aiškina naujas
“Kataliko” leidėjas.
Kad “Kataliko” leidėjas
ne tai kalba,
ką turėtų,
rods, aišku.
“Katalikas”
turėjo kasdien paliauti ėjęs
vien dėlto, kad pastarųjų
laikų jo pakraipai nebuvo
pritarėjų. “Katalikui” ne
sisekė, nes dauguma
jo
skaitytojų
buvo žmonės,
kurie skaitė “Kataliką”,
kad nebuvo tikresnio kata
likiško dienraščio. Neturė
jo “Katalikas” nei bendra
darbių, nei savų užtarėjų.
Nes jis buvo be idėjų, jo
kio judėjimo nuoširdžiai
nerėme, už nieką nekovojo.
Jis savo dvasia ir turiniu
buvo artimas atgyvenusiai
savo amžį
Mfchanojaus
“Saulei”. Tokios “Naujie
nos” turėjo didesnį pasise
kimą vien dėlto, kad jos už
ką nors stovi. “Naujienos”
patraukė » soeijalistus, ku
rie jąs platino, už jas agi
tavo. Kogi galėjo
laukti
“Katalikas” mųsų katali
kiško judėjimo
nerėmiąs,
su laisvamjaniais bičiuliau
jąs ? Laisvamaniai
jokiu

Kas gi vargšą suramins
Vargo pėlę tam’ tvane?
Kas jam dienas prablaivins?
Švaistos laimė jam sapne.
Vienas, toli nuo tėvų,

Vos tik kasas be vilties.
Meilė traukia prie savų.
Kas gi ranką jam išties?
Tik augščiausis gal matys,
Žvaigždės taką jam nušvies...
Ir našlaitis pasakys:
Juk Ten laimė ateities!..
J. P

Ašarėlės.

sų, brolį - žmogų.
■ ,

' *■
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Tuo tarpu reikalas tik
rai katalikiško dienraščio
augo. To reikalavo gyveni
mas ir žmonės. “Kataliko”
pasakymas,
kad “Drau
gas” virsta dienraščiu dėl
kunigų
užsispyrimo, yra
mažiausia nevykęs. “Drau
gą” leidžia bendrovė. Ji,
matydama katalikiško dien
raščio reikalą, ir nusprendė
“Draugą” išleidinėti kasdien.
Bendrovei
“Kataliko”
“ėdimas” nebuvo galvoj
“Katalikas” kaip ėjo ir to
liau būt galėjęs eiti. O kad
jis turėjo savaitraščiu vir
sti, priežastis
nurodėme
augščiau. “Katalikas” pats
save “susiėdė”.

AR DŽENTELMONIŠ
KŪMO STOKA, AR PER
DAUG FANATIZMO?
Socijalistų laikraščių
pranašavimas ir mūsų spė
jimas, kad socijalistų Liet.
Šelp. Fondo
užkviestasis
A. Bulota prakalbose sten
gsis amerikiečių akyse ma
žinti Liet. Draugijos veiki
mą, pildosi. Pirmose pra
kalbose Brooklyne sykiu su
Žemaite nutik lietuvių var
gus piešė,
bet taipgi ir
Lietuvių
Draugijai įvai
rius užmetimus darė, blo
goj šviesoj perstatinėjo.
“Ieškančiam ir proga at
siras” — sako
priežodis.
Na, o
progos nesuradęs,
niekus prasimanys, bet vis
kalbės. Taip ir su A. Bulo
ta. Kas sekė lietuvių laik
raščius, atsimena, kaip Bu

lota, vos Lietuvių Draugi
jai pradėjus
veikti, link
jos užėmė
tormojo rolę.
“Vilties” 18 (1259), ir 44
(1285), 1915 m. galime ras
ti pilnai nušviestą inciden
tą posėdyje Didžiosios Kunigaikštaitės Tatjanos ko
miteto skyriaus Vilniuje.
Tamle posėdyje buvo svar
stoma apie pinigų paskir
stymą įvairioms nukentėjusiems dėl karės
šelpti
draugijoms. A. Bulota tuo
met pasielgė taip, kad Lie
tuvių Draugija gautų ne
daugiau pašalpos, negu iš
.valdžios buvo
paskirta,
nors buvo proga lietuviams
gauti didesnę, negu paskir
tą pašalpos
sumą. Ir tai
tuo laiku Bulota taip “vei
kė”, kuomet kitos lietuvių
įstaigos šelpti nukentėju
sių dėl karės nebuvo, kaip
tik Lietuvių Draugija.

Ir dabar socijalistų at
kviestas Amerikon vėl tai
draugijai, o sykiu ir lietu
vių
pabėgėlių
šelpimui
stengiasi
koją
pasta
tyti.
Jei A.
Bulota
būtų džentelmouu, by ko
kiu tikslu
aukas galėtų
rinkti ir kitiems darbo ir
gero vardo, kurį užsipelno,
negadinti. Nežiūrint ame-i
rikiečių intemptų santikių,
jie visgi aukų nukentėju
siems dėl karės
rinkime
Jie džentelmoniškai elgda
vosi. Fondai patylomis aukų
surinkime konkuravo, bet
viens kito viešai nepeikė
ir viens kitam kliūčių ne
darė. Kad tą sugyvenimą
suardžius, L. Šelp. Fondas
turėjo persikviesti net Lie
tuvos pirmeivį. Santarvę ir
sugyvenimą ardyti
Bu
lota
gerokai
išstudi
javęs.
Vos
Lietuvių
Draugija užsimezgė, Bulo
ta triukšmingai iš draugi
jos išstojo, nežiūrint kri
tiško momento. Mat jam
nepatiko draugijos valdyt
bos sąstatas. O po to pir

Veltui jūsų, mylimieji, laukimas, veltui troškimai,
Mirė jis karės lingonbutyj. Matė apie save tik
tokius pat sužeistus suvargusius be rankų, kojų ka svajonės pamatyti tėvelį. Iš šaltų kapelių niekas
reivius, tegirdėjo jis ją vaitojimus, aimanavimus... nesugrįžta, nesugrįž iš ten ir jūsų tėvelis.
Godė jį tame kančių name tik gailestingoji seselė.
Jis juk mirė...
Pilnomis ašarų akutėmis rymojo ji per naktis prie
Mirė jis sunkiai sužeistas, didžiausiuose skaus
jo pagalvės, ramino, džiugino jo skaudžią dalelę. muose, nebtekęs net abiejų kojų. Nemeilus jau jam
Josios tai tas buvęs žemės gyventojas prašė išpil buvo pasaulis, norėjo jis mirti. Jis ir mirė...
dyti ir jo paskutinį norą: parašyti keletą žodelių šei
Verks, oi gailiai verks jo šeimynėlė, sužinojusi
mynėlei, pasakyti jiems ant amžių “sudie’ papraapie tėtės mirtį. Verks visi apsikabinę viens kitą,
Syti jų melsies už jį.
nebtekę vilties į sugrįžimą prie jų to laukiamojo.
Visi čia greta gulintieji sužeisti su pavydu žiū O gal močiutė, užklausus vaikeliams, kada gi grįž jų
rėjo į tą mirštantį jų draugą. Juk jo jau čia dau tėtis — nepasakys dar jiems, kad jau jis niekuomet
giau nebus, nebus jo čia, kame taip daug reikia varg nesugrįž, kad jau jis mirė ir jie liko našlaičiais.
ti, kentėti, kame liepia užmušinėti viens kitą, kame Gal dar ji vis ramins juos, prašys dar laukti, pra
kraujas garuoja, o mirštanti širdis iš tolimos šalies šys — melsties, būti gerais.
siunčia paskutinį sudie tėvynei ir saviesiems. Lai
Ir jie lauks, melsis, bus gerais, kad tik greičiau
mingas... Juk tikrai jo čia daugiau nebus.
tėtė sugrįžtų.
Našlaičiai! Skaudi jūsų dalelė, nuskriaudė jūs
Žuvo jam dabar viskas. Žuvo meilė, pasišventi
likimas.
Vargkite, augkite, melskitės, laukite tėve
mas, idealai, darbus; žuvo ir žemiškos kančios, skaus
mai. Nieko jau jis nereikalauja, nieko neprašo, nie lio. Kai užaugsite — aš jums pasakysiu: tėvelis
kas jam nerūpi. Tik gal maldelė, tyra karšta mal jūsų mirė, pas jumis niekados negrįž; gyvenkite be
delė paguostų dar šį, nesenai atsitolinusį nuo mū jo, bet atminkite jį....

Našlaitis.

(Karės vaizdeliai)

būdu nerėmė
ir nerems
“Kataliko”
jau vieu dėl
laikraščio vardo ir šiokio
tokio katalikiško krypsnio.
Katalikai karštos paramos
negalėjo duoti, nesulauk
dami katalikų
judėjimo,
organizacijų
rėmimo, o
pastaraisiais laikais susi
laukę trukdymų, klerika
lais pravardžiavimų..
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Jis mirė...
Kas valandėlę jis buvo pasiruošęs mirti, kas va
landėlę jis matė mirštančius šalo jo draugus karei
vius, senai tykojo mirties priešo Šovinys, bet, ma
tyt, dar nelemta buvo jam baigti šią žemišką kelio
nę. Jis vis dar vargo, šąlo, ilgėjos, verkė ir draug
šaudė, užmufiinėjo kitus, norinčius jį užmušti.
Bet šiandie ir jis mirė... Šiandie jo gyvenimo
siūlas tapo pertrauktas: vargai, skausmeliai užbaig
ti, krūtinė nebvnitoja, širdis paliovė plakusi...
Jis juk mirė... .Tuk šiandie jam iškasė duobę, indėjo
ji ten, užpylė žemėmis ir užgiedojo “amžiną atilsį”.
Mirė jis toli nuo savosios tėvynės. Gimė jis
Ufos gubernijoj, tolima-gi, svetima Lietuvos žemelė
jį priglaudė, suteikė jam tą amžiną atilsį. Mirė jis
tarp svetimų, nepažįstamų. Nematė jis paskutinėj
gyvenimo valandoj prie savo lovos draugės - pačiutės,
mylimųjų vaikelių. Negalėjo jis jų išbučiuoti, paglo-

Liūdna... Jausmai stingsta krūtinėje, žiūrint į
tą karstą, į tą karste gulinčią masę, nebepanašia net.
į žmogų. Gal tai buvo geriausia šeimynos tėvas,
veikliausia visuomenės narys, mylinti širdis. Ir
šiandie iš jo teliko tik mėsos gabalas, uždengtas bal
ta drobule. Gaila, begalo gaila tos nuožmios karės
aukos. Nemažinu gaila ir jojo šeimynos, palikusios
skurde, netekusios maitintojėlio, paguodėlės.
Dar jo pati su vaikučiais nežino, kad jų tėtė mi
rė. Jie dar nežino, kad jų tėtį užkasė svetimi Žmo
nės gilini,
gilini žemelėm
Jie to neži
no.
Jie vis dar tebelaukia pagrįžtant tėtei
iš tos baisios karės, tebelaukia nuo jo žinutės, kurią
gavę skaitys per dieną dienas, kurią sergės, it ko
kią šventenybę. Visos ją mintys skrieja prie jo.
Vienmarškiniai garbanuoti vaikučiai kas rytas - va
karėlis meldžiasi draug su motute už tėvelį, prašo
Angščiausiojo tik greičiau, greičiau jį jiems grąžinai
—Ar sveikas? ar jį ten myli, ar jam ten geri
vaikučiu

f

Čia pas mus, kame jis palaidotas, visi greit jį
pamirš. Gaila tik jiems jo, kol jie stovi prie nau
jai iškastos duobės, kol mato tą karste sustingusį la
voną, kol klausosi liūdnos laidotuvių apeigų melodi
jos. Paskiaus kiekvienas vėl užsiims kasdieniniais
savo reikalais. Kiekvienas čia turi savo draugus, pa
žįstamus, gimines, kiekvienas gailėsis, liūdės savųjų
ir jų kapą žolynais tedabins. Šis-gi kapas bus už
mirštas, apleistas, nykus. Nieks jo pavasaryj ne
padabins gėlelėmis, nieks jo dailiai neaptvers, neatsidusės prie jo. Tik šaltas žiaurus rudens vėjas verks
liūdės šitose kapinėse.
Bet ten toli, už angštų kalnų, užu klonių, miškų
rytų šalelėj niekados nepamirš to kapo, kame ilsi
si sąžiningas žmonos vyras, geras vaikų tėvelis. De
juos ten miškas, nekukuos gegutė, gailiai čirens ru
giuose putpelė, dar gi gailiau verks pati su vaiku
čiais, — nes jis mirė. Iš skausmo, ilgėsio, liūdesio
prispausta vargu mirs pamažu ir jo šeimynėlė...

meiviai pradėjo 'pačią drau
giją šmeižti po svetimtau
čių laikraščius. Bet Ameri
ka, tai ne Lietuva. Ten ir
už chamu pavadinimą netaip užsigaunama, kaip čia
už džentelmonu nepavadinimą. Tai, rods, turėtų ir
pats Bulota žinoti. Juk nė
ra visišku tamsuoliu!
Paminėję
apie Bulotos
pasielgimą D. K. Tatjanos
Komiteto Vilniaus skyriaus
posėdyje, sekančiame nu
meryje išspauzdinsime iš
“Vilties” p. T. P. straipsnį,
kuris dalykus nušvies pla
čiau. Del to straipsnio p.
Bulota rašė į “Viltį” laiš
ką, bet tame laiške savęs
neapgynė ir savo pasielgi
mo neįstengė pateisinti.

METAS

MU

PRADĖTI SEI
RŪPINTIS.

Jau tik du
su viršum
mėnesiu teliko iki Susiv.
Liet. R.— Kat. Am), seimo.
Seimai — tai svarbiausi or
ganizacijų
gyvenime mo
mentai. Juose atsispindi vi
sas organizacijos
stovis,
gyvumas.
Seimuosna
kiltos dva
sios, pasisekimo gali inešti
vietos žmonės, kurių mieste
laikomi seimai. Vietos žmo
nių svetingumas,
seimo
laike rengiami
vakarai,
pramogos nemaža gali pri
sidėti prie seimo pasiseki
me, įspūdžio
padidinimo.
Tad
vietos
žmonėms
reikia prie iškilmių reng
tis iškalno.
Neabejojame,
kad tuo geriausia galės pa
sirūpinti
S. L. R. K. A.
kuopos ar apskritys.
Metas jau būtų visoms
kuopoms rengti
Seiman
įnešimus, organizacijos la
bą saugojant. Dar geriau
visus sumanymus iškalno
organe apkalbėti.
Tam
“Draugo” skiltys plačiai
atdaros.
Ruoškimės prie Seimo!

smaus juoko. Jų laimės saulutė užsileido, šeimy
nos gerovė suardyta, gyvenimas užnuodytas... Vis
kas žuvo, tik teliko ašarėlės, gailios griaudžios aša
rėlės...
(Toliaus bus)
A. Gineitis.

NEKALTAS ŠPOSAS
ARBA RAKRIAUtlŲ JAUNIMO GEGUŽINĖ.

Komedija dviejuose atidengimuose.
Su dainomis ir šokiais.
Parašė J. V. KOVAS.

(Skiriu Gerb. Kun. J. J. Jakaičiui)
Putaboi: šis veikalėlis perstato Lietuvos kaimo
jaunimo “Gegužinę”. Laikas: Sekminių šventė. Pavyadis jaunimo dorų žaislą ir vienybės.
Siame veikalėlyj kalbamas roles užima 16 asmenų,
8 merginos ir 8 vaikinai, ir reikia vidutinio choro, ži
noma, tie patys choristai gali turėti ir roles. Šiame vei
kalėlyj įeiną 18 dainelių, kurios labai pagražina, perstatymėlį. Čia dainos, nors nurodytos kurias dainuoti,
bet statant tą veikalėlį, gali sau dainas pasirinkti patys
tokias, kurios vaidintojams būtą prieinamesnės, arba
lengviau išmokinamos. Kas sumanytų tą veikalėlį su
vaidinti, o neturėtų tą dainelių
meliodijų, meldžiu
kreiptis prie autoriaus, aš paaukosiu po vieną ekzempliorią tų dainų meliodijų gaidas, mimografu rašytas,
bet jos randasi įvairių autorių išleistose knygutėse.
Norėtina, kad statant ši veikalėlį, aktoriai ir visa
jaunuomenė, iš kurių susidės choras, kad labai gyvai
savo judėjimus scenoje atliktų, tad veikalėlis pasieks
savo skonio, nes reikia patėmyti, kad čia veikia įsilink
sminęs jaunimas.
Svarhesnėaės rolės Kario ir Katriutei.

Vieta: ūkininko Burbulo kiemas, arba užklonė, ar
ba sodas, pagirys, paupys arba tam panaši vieta. Pak
riaušių kaimo jaunuomenė susirinkus apvaikščioję ge
gužinę.

Laikas: Trečia ir ketvirta diena Sekminių. Pa
pročiai Lietuvoje, pabaigoje devyniolikto ir pradžioje
i'nlritaaiacAkaOmita- V*iadfliia?n«tiiiias iš panej

Kovo (Mareli) 23,1918. 1».

O R A U O A S

tai priešingas. O iš to ir išei
na, kad nereikia kliudyti lais
Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
vamaniams ar soeijalistanų?
gai yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pilną už
Kun. Augustaitis padėjo i ji augščiau laikraščiai nesim- varyti pragaištingo katalikiš
aavo redaguojamame laikraš- patizuoja su katalikišku veiki- kosios kultūros griovimo dar
tikrinimą.
bą,
kad
nereikia
jiems
kliudyti
įnu,
nes
jųjų
palinkimus
vie
tyje straipsnelį,
įvardytą
Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
“kun. A. Malįauskio polemi non ar kiton pusėn mato visi, traukti žmones į socijalizmą
ar laisvamaniją, jei kun. Au
nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.
ka”. Tame straipsnelyje gerb. kurie skaito laikraščius”.
Ir šitas gerb. “Pažangos” gustaitis ar kas toks kitas
“Pažangos” redaktorius ra
Visados daryk biznį su banka,
šo, kad per savo polemiką jų redaktoriaus galvojimas, de pradėjo su jais “tartis prie
inteinptus su laisvamaniais ir ja, yra klaidingas. Mano po bendro darbo nukentėjusios
KURI YRA BANKA
eocijalistais santikius aš pada lemikoje buvo ne pasakoji Lietuvos naudai”. Mat tokiu
rysiąs da labiau negalimais, mas, “kad minėtieji laikraščiai būdu atnaujinsi žaizdas. Bet
PASTABA.
nepakenčiamais. Tai mano nesimpatizuoja su katalikiš su tokiais kun. Augustaičio
r
polemikai štai ką jis prikiša. ku veikimu”, kaip tai mano reikalavimais vargiai gali su
“
Draugo
”
11
mini. kun.
tikti
katalikiškoji
Amerilįps
gerb. Augustaitis, bet tai buvo
Jis sako:
CHICAOO, ILL.
STATE
BANK
1. “Mums teko laikraščiuo apsigynimas nuo neteisingų visuomenė. Manau, kad to ne J. J. Jakatis, S. L. R. K. 100 kuopa S. L. R. K. A. ko
se skaityti išrodytus minėtų priekaištų. Gi apsiginti nuo silaiko nei pats gerb. mano A. Dvas. Vad., viešai skel vo 26 d., š. m. pirmoj valandoj
Prie Ashlud Avė. Ir 47 gatris
laikraščių didesnius ar ma neteisingų priekaištų pavelyta kritikas, manau, jog čia tik bia, kokios kuopos S. L. R. po pietų bažnytinėje svetainė
žesnius prieš tikybą paklydi visur ir visiems. Tik gerb. taip sau neapgalvotas jo pa K. A. neprisiuntusios- na- je laikys savo mėnesinį susirin
mus, mes juos nepagiriame, “Pažangos” redaktorius sten sakymas.
kimą. Prašome visų nesivėlinant
Išteklius arti $6.000.080
rįų valykinės
išpažinties
atsilankyti — bus
svarstoma
priešingai, stengsimės visa- gias atimti nuo manęs tą tei Be to Amerikos lietuvių ka
paliudijimu, iš| daug svarbų dalykų. Nepamirš
Po valstijos priežiūra.
do pažymėti jųjų klaidas, bet sę. Tai viena. Antra, iš tų talikų diduma, kiek man teko atlikimo
mes perfot*) da juos neva pačių kun. Augustaičio žodžių patirti, netikėjo, kad iš tų ta 1915. Primeta kuopų val kite ir naujų narių su savimi
dinsime tamsuoliais, nežinan savaime išplaukia dar šitoki rybų išeitų koks naudingas dyboms
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka į
apsnūdimą
už atsivesti.
J. Lobikis, kp. rašt.
čiais nė a b c iš psychologijos, išvada. Jei visi žino, kad to tautai susivienijimas. Taip blankų neišpildymą.
vakarus nuo Stock Yardų.
Aš,
logikos, metodologijos, šmei kie ir tokie laikraščiai yra ne jie manė nedelto, būk jie ne
CURTIS BAY, MD.
žikais, blogos valios žmonė prielankus tikėjimui, tuomet norėtų tos vienybės. Anaip kaipo kuopos pirmininkas,
labai
gerai
pamenu,
kad
85
tie laikraščiai tegu prikaišio tol, visi trokštame tos vieny
mis ete. etc.”
58 kp. S. L. R. K. A. nedėlioję
balandžio
2 d. antorje valandoje
Iš tų gerbiamojo mano opo ja ir nebūtus daiktus, tegu bės, tik tą vienijimo darbą kp. Chicago, III., raštinin
pasistengkitė knogreičiausiai už
nento žodžių išeina, kad tuos šmeižia, tegu falsifikuoja sve reika pradėti ne nuo to galo, kas išpildė tą blanką ir aš po pietų pas kuopos pirmininką simokėti. Priešingai. — Susivie - SBURGH.O APSKRI
laisvamanių
bei socijalistų timas mintis, tegu dergia kul kaip dabar kad pradėta. No pats ją nunešiau pas klebo A. B. Radauską ant 2 Kazei st., nijimas tokius narius
suspen- S. L. R. K. A. PITT
Cnrtis Bay, Md. rengia bertainilaikraščius aš pavadinęs tam tūros įstaigas, — katalikams į rint sroves suvienyti, reikia
duaja, o paskui visai išbraukia. TIES VALDYBOS ANT
suoliais, nežinančiais nei a b c tai atsakinėti nederi. Jei vi priartinti ar suvienyti tų sro ną gerb. kun. Al. Skrypką, nį susirinkimą. Prašome visus
RASAI:
Stt pagarba
iš psychologijos, logikos, me si katalikai elgtumės sulig to vių pamatus, reikia prašalin dėl patikrinimo iš parapi kuoskaitlingiansiai atsilankyti.
Kun. Magnus Kazėnas,
Prezidentas Jos. J. TuA. B. Sadauskas, pirm.
todologijos, šmeižikais, blogos kios nuomonės, tuomet tikėji ti ar bent stipriai sumažinti jų jos knygų. Bet blanka tur
88 kuopos raštininkas. masonis, 208 E. 14tb avė.,
valios žmonėmis etc. etc., dėl mo priešininkai susilauktų to pažinimo bei valios iškrypi būti ir šiandien dar tebe
Honiestead, Pa.
VANDEBOKIBFT, PA.
to, kad jie suklydę prieš tikė- kios laisvės ir tokių milžiniš- mus, kurie kliudo toms sro
guli pas kleboną. Taigi pa
133
kuopa
S.
L.
R.
K.
A.
ko

Vice-prez. J. Miliauskas,
jinui. Čia gerb. “Pažangos”Įkn pasisekimų katalikiškosios vėms susivienyti. Tokių pa
sirodo, kad ne vien kuo vo 26 d. š. m. šv. Gertrūdos baž
1910
Carson, st, Pittsburg,
SUSIV. LIET. R.-KAT. AM.
redaktorius klysta. Laisvama-' kultūros griovimo darbe, ko stangų šitose tarybose kaip ir
nytinėje svetainėje laikys savo
pos
yTa
kaltos,
nes
mlanau,
Pa.
mų laikraščių
“Lietuvos”,! Lių jie nei girdėti dar nebu nebuvo, dėlto daugelis neko ir
VALDYBOS ANTRAŠAI:
mėnesinį susirinkimą.
Pradžia
kad
ir
kitur
gal
taip
buvo.
4‘Tėvynės”, “Vien. Lietuvnin vo girdėję.
Sekretorius Kostantas
telaukė nuo tų tarybų. Na, to
12:30 tuojaus po sumai. Malo Prezidentas, — K. KrošinaJ.
J.
Palekas,
kų” ir socijalistų laikraščio
3) Baigdamas savo straips kios tarybos dar mažiau tega
st..,
nėkite visi kuoskaitlingiansiai
kas, 59 Teneyck st, Brook- Vaišnoras, 408 Tabor
“Naujienų” redaktorius vadi nelį, kun. Pr. Augustaitis iš li kliudyti “žaizdų atnaujini
85 kp. pirmininkas. atsilankyti ir nepamiršti atsives
Pittsburgb, Pa.
lyn, N. Y.
nau ir tebevadinu tamsuoliais, reiškė šitokį apgailestavimą: mą”, ypač jei tos žaizdos yra
ti draug su savimi naujų narių.
Kasininkas
kun. S. J
šmeižikais, blogos valios žmo “Kamgi tai reikėjo atnaujin netoje srytyje, kokioje eina ta Prierašas.
Kas neužsimokėjęs
mėnesinių Vice - Prezidentas, — A. Pet Čepananis, 318 — 4th ava;
rauskaitė, 563 N. River
nėmis ir tt., ne dėlto, kad jię ti žaizdas, kada jau pradėjo- rybos.
Kun. AL Skrypka liudi mokesčių privalo pasistengti per
Honiestead, Pa.
Waterbury, Conn.
šį susirinkimą užsimokėti.
suklydo prieš tikėjimą, kaipjmc tartis prie bendro darbo
jo,
kad
išpažinties
atlikimo
Dvasiškas vadovas kun
J. K. Stankus, kp. rašt. Sekretorius, — J. S. Vasiliau
tai stengias man prikišti gerb. nukentėjusios Lietuvos nau- Kitų nenuoseklumų, kurie
blankos buvo jam; atneš
liko
tame
straipsnyje
čia
neM.
J. Kazėnas, 318 —
mano kritikas, bet dėlto, kadįdai”. Iš to kun. Pr. Augus
skas, 112 N. Greene st., Balst, Donorą, Pa.
POQUONOCK, CONN.
tų laikraščių redaktoriai savojtaičio apgailestavimo aišku, begvildensiu, viena, kad jie vi tos. Bet kadangi nariai iš
timore, Ma.
suomenei
nesvarbūs,
antra,
pažintį
atlikdavo
skirtin

45 kuopa S. L. R. K. A. nedė
raštuose faktiškai pasirodė j jog tos, mano atr.aujinamokad
jie
taip
aiškūs,
jog
įsi

lioj
balandžio 2 d. antroje va Kasierius, — Pranas Burba, GHICAGOS I APSKRIČIO
gais
laikais
ir
be
tam
tikrų
neturį nei elementarių žinių sios žaizdos yra, katalikystės
tose mokslo srytyse, neįsten- priešininkų, kaipo tokių, pu- skaitęs juos gali matyti kiek kortelių, tai iš kelių tūk landoje po pietų, laikys bertai- 458 Main st., Edvrardsville S. L. R. K. A. ADRESAI:
išrankioji- ninį susirinkimą. Bus daug svar- —Kingston, Pa.
gią sumegsti
nei trumpe įgėje. Kokiu būdo galima to- vienas, nebent to reikalautų stančių vardų
Pirm. A. J. Sutkus, 6329
Stoma svarbių dalykų. Kviečia Kasos Globėjai: — J. Stulgaistraipsnelio, galybės klaidų kias žaizdas atnaujinti? Gi straipsnelio autorius.
mas nėra jau toks lengvas me visus atsilankyti.
So.
Fairfield avė., Chicago,
tis, 140 So.
St., ^Vil
neprikrėtę.
Dėlto, kad tie išrodinėjant mūsų laisvamanių Kokia nauda iš tokių straip darbas. Kadangi nei kuo
Valdyba.
UI.
kes-Barre, Pa.
laikraščiai faktiškai apsmeižė^laisvamaniškumų, mūsų soti- snių, kaip šitas gerb. kun. An- pos valdyba atgal blankų
Rašt. J. J. Palekas, 4629
socijalistiškumą””, , Gustaičio, tesprendžia bešališ nereikalavo, nei Sus. Dvas.
išpravardžiavo savo priešinki-ijalistų
“sočijalistiškunią
J. B. Valukonis, 233 BroadPranešame
visiems nariams
S.
Paulina, st., Chicago, ML
kas
skaitytojas.
Viena
tik
aiš

kus, sufalsifikavo jų mintis. kaip jie pragaištingai griauja
way, S. Boston, Mass.
Vad. jų pirmiaus nereika 88 kuopos S. L. R. K. A., jog
Ižd. J. Žakas, 3339 Sp.
Iš to aišku, jog gerb. kun. katalikiškąją kultūrą ii* t. t. ku, jog iš to turėjo pasidžiaug laudavo, o apie kuopos na nuo Naujų Metų susirinkimai
Dvasiškas
Vadovas,
—
kun.
J.
Augustaitis kovoja šitame at- Tokias
žaizdas atnaujinsi, ti lietuvių laisvamanių „ laikEmerald avė., Chicago, IW.
visuomet atsibuna kiekvieno mė
Jakaitis,
41
Providence
st.,
rių
katalikiškumą
ir
tikėji

vėjuje su jo paties išsvajotais stengdamas sukliudyti jų prn-! raščiai “Vienybė Lietuvninnesio paskutiniame nedėldienyj
Organizatoriai:
dalvkais.
jgaištingą ardymo darbą, kliu-lkų”, “Lietuva”, “Tėvynė” ir mo priedermių atlikimą ne pasibaigius sumai pobažnytinėje Worcester, Mass.
A. J. Sutkus, 6329 So.
2) Toliaus gerb. Augustaitis dydamas tokiems laikraščiams l socijališfų laikraštis “Naujie buvo progos abejoti, tai svetainėje. Tokiuo būdu sekantis Knygius,— kun. S. J. Struc- Fairfield avė.,
Chicago',
sako: “Visuomenei visai ne- platinties, klaidinti mūsų ne nos”, susilaukę tokio apginė- blankos turbūt archyve ir susirinkimas pripuola šio mėne kus, P. O. Plymouth, Pa.
sio 26 d. Malonėkite visi lanky- Gydytojas, — Dr- A. K. Rut III.
reikėjo pasakoti, kad minėtie- susipratusius žmonelius ir tt. jo, kaip gerb. kun. Pr. Au užsiliko.
P. P. Petrėnas, 422 fe=kauskas, 2302 So. Leavitt
ties susirinkimuose. Kas neužsi
Kun. -gi Augustaitis tokiu gustaitis, “Pažangos” redak----------- Red.
mokėjęs mėnesinių mokesčių —
land avė., Rockford, IR.
st, Chicago, BĮ.
.žaizdų atnaujinimui yra grieš- torius.
A. Maliauskis.
•) Mano pabrėžta.

KAM ir KOKI NAUDA?

KUOPĮI SUSIRINKIMAI.

Pooples Stock Yards

bk,

limfa

JIEVUTĖ. (Liūdnai). O, Dieve, Dieve! Kaip miela
minių, kas metai, kaimo ūkininkų paskirta, šian
būtų ten, pas juos, su jaunimu. Dainuoja šoka,
dien ir rytoj jaunimui pasilinksminti, o tu taip
BURBULAS. Kaimo pasiturįs ūkininkas, truputį
žaidžia ir linksminasi. Nors čia būdama — vis
liūdi ir neini į mūsų draugiją. O žinotum, kaip
neprimatąs; 50 metų amžiaus.
ką ten matau, ten mano širdis. Jie visi ten link
mes šiandien gražiai linksminamės, dainuojame,
BURBULIENĖ, jo žmona, 45 metų amžiaus.
smi, ramūs. Juk ir aš visuomet su jais būda
šokam, žaidžiam ir ką tik kuris žinom. Viso
JIHVUTE, kaip reik mergina, jų duktė.
vau... Taip ten ramu... Ten yra mylimas ma
kiais šposai pilnus laukus, paupį ir girią pripilJUOZAS, jų sūnus.
no Jonelis. Kas žino ar ir jam ten taųl neramu,
dėm, o tavęs kaip nėr, taip nėr?... (valandėlę ty
KATRIUTE, Jievutės ištikima draugė. Kaimynų
kaip man namieje... Žinau, jis mane myli... Gai
lėjimas). Kas-gi, ir tavo Jonelis, mačiau, liūd
mergelė.
la, kad jis mane jaunimo tarpe nemato, o aš jo.
nas?... (Tylėjimas) Na... šnekėk ką nors!? KąKaip ten būtų ramu pasikalbėti. O varge, varge,
KAZYS, Katriutės brolis.
gi dabar nosį nuleidus, kaip Pelenius virvę pra
kiek reikia nukęsti. Kas-gi galėtų išpasakoti
VIKTUTĖ
rijęs.
kaip aš jį myliu. Mylivos mudu viens kitą, kaip JIEVUTĖ. Bepigu linksmintis, kam linksma; bet
ROŽE
du karveliu, bet apie mūsų meilę mažai kas ži
LUCIJA
Kaimo merginosmano linksmybė pavirto man į skausmą. Iš tosios
no. Mano tėvelis visai nieko nežino, bet jei-gu
MORTA
priežasties ir Jonelis liūdnas, o jis žino, kad aš
jis
nuo
ko
sužinotų,
žinau,
kad
gaučiau
per
“
skū

CECILIJA
jį myliu.
rą
”
,
nes
tėvas
priverstinai
mane
liepia
eiti
už
STEPAS
; .•
KATRIUTĖ. Na, tai kas-gi pasidarė?...
Kuprių Pabilskio. Mat, jis esąs labai turtingas, JIEVUTĖ. Daug pasakoti. Mano jėgos tiek neiš
JURGIS
i
turi didelę ūkę. O mano tėvelis tokius labai my
BALTRUS
Kaimo vaikinai.
neša. Dažinosi tuojau.
li... Myli, tegu myli, bet man kas iš jo, tokio ke
LAURAS
rėplos? Žlibas, senas kuprotas, ir taip visaip KATRIUTĖ. Bet man, kaipo draugei, galėtum pa
JONAS, Jievutės mylėtinis.
sakyti ir tuojau. Mažu galėčiau ką patarti ir
netikęs... Nežinau nei ką bedarysiu (užsimąsto).
BALNIUS, piršlis. •
surasti būdą tavo nesmagumams prašalinti.
Tuodu ant scenos nedalyvauja.
JIEVUTĖ. Ką gelbės, jei ir pasakysiu, žinau, kad
SCECNA II.
PABILSKIS, peršamas jaunikis
manęs niekas nesuramins.
(Pamaželi ateina Katriutė, ir išnetyčių Jievutę nuKATRIUTĖ. Et, tai vis jaunųjų svajonės. (Lyg
ATIDENGIMAS 1-MAS.
'jązdina palytėdama pečių).
juokais) Atsitinka ir man kai-kada tokie prieti
«
SCENA I.
KATRIUTĖ (garsiai). Gerą dieną, Jievute.
kiai, bet aš jų nepaisau... Ar žinai ką, ir tu ne
(Jievutė viena sėdi ant suolelio, pasirėmus, apsimąs JIEVUTĖ (Krūptelėjus ir surikus pergązdinta). Ui!
paisyk, o verčiau padainnokiva.
čius. Už scenos toli jaunimas dainuoja. Atsistoja,
Kas čia dabar?!... Taip nusigandau. O tu, KatJIEVUTĖ. Nors ir dainuosiu, vis-vien mano dai
klausosi. Už scenos jaunimas dainuoja. — Keturiems
triutė, būtum mane iš krieso išvarius.
nelė bus graudi.
mišriems balsams, komp. Šimkaus.)
KATRIUTĖ (Persiprašydama). Nepaisyk, norėjau
tik pašposauti... Na, o kaip pas tave, Jievute, ari KATRIUTĖ (Juokindama). Dainuok kokią nori, tik
Kada noriu verkiu, kada noriu dainuoju.
neliūdėk, o aš pritarsiu. (Dainuoja duetą).
viskas gerai?
Nuo sunkių darbelių neišsiliuosuoju (2 kart)
JIEVUTĖ (Ltik/nm, lyg ką slėpdama). Gerai. Biskį (Melodija J. Gudavičiaus).
Ilsta man rankelės, nuo sunkių darbelių,
nesmagu.
,
Alpsta man širdelė, nuo rūsčių kalbelių.
Tu mano motinėlė, močiutė sengalvėle,
KATRIUTĖ. Beje, ar girdėjai, kaip mūsų jaunimas
Nedėlios rytelį, ėjau vandenėlio,
Gana pailsai, nuvargai, kol mane užauginai.
puikiai
dainuoja?
Sutikau bernelį šaly šaltinėlio.
Naktužę ant rankelių, diennžę ant akelių,
JIEVUTĖ.
Kur
negirdėsiu.
Klausiausi
visą
laiką.
Pastatyk viedrelius, paguldyk naštelius,
Gana pailsai, ir t. t.
,Bet
man
taip
nesmagu,
>et
apsiverkiau.
Kuo
(Rai

Pasilsėk, mergele, paalsyk rankeles.
Pražiūrėjai akeles, prarimojei rankeles,
nos
gražesnės,
tuo
man
liūdniau.
Dėkui tau, berneli, už meilins žodelius,
Gana pailsai, ir t. t.
KATRIUTĖ (Ramindama, lyg bardamosi). Ir tas Nenudirbai darbelių, nemiegojai naktelių.
Įėjau nuo pat mažumėlės.
Veikiantieji asmenys.

(Pabaigus jiedviem dainuoti, už scenos jaunimas kitga, juokiasi, paskui dainuoja).
(Muzika J. Neimanto).
Berneli šiokis, berneli tokis, berneli puikorėli.
Vai kani pastojai mergelei kelią, iš jaunimėlio einant?
Už tai pastojau, kad padabojau, kad ji man graži
[buvo.
Juodos akaitės, baltos rankaitės, merkaitė kaip
[nogaHė.
Žiedelius pirko, man jaunai davė, mislijan dovanojo.
Aš nemainyčiau jauno bernelio, ant mano jaunystė!;-*.
Berneli šiokis, berneli tokis, berneli puikorėli.
Vai kam pastojai mergelei kelią, iš jaunimėlio einant
(Jievutė ir Katriutė, jaunimui dainuojant džiaugus
si. Bebaigiant dainuoti, pradeda kalbėtis).
KATRIUTĖ. Tik ir gražiai dainuoja. Dainos aida*
pripildė platų orą, tarsi žavėte žavi žmogau*
jaųgmns. Taip miela paklausyti. Rodos, tau
širdį, kaip su medumi tepa.
JIEVUTE (Nusišypsojus). Eik jau tu, eik, ne
krėsk šposų. Katriute, tu ir numirusį žmogų at
gaivintum. Dabar ir budėdama turėjau juoktis
KATRIUTĖ. Taip ir reikėjo. Na, tai dar vieną
padainuosiva, bet dabar linksmesnę.
*
JIEVUTĖ (Ramesnė). Na, jau gerai, gerai, sveika
mane prajuokinus, dabar gal gnlėsiva padainuoti
linksmesnę. Na, tai pritark. (Dainuoja dvi vie
ni, bedainuojant antrą posmą, ineina Kazys it
Juozas ir pradeda dainuoti kvartetą).
Kad galėčiau būt paukštyte ir sparnus turėčiau,
J padanges pasikeičiau ir toli regėčiau.
Ir dainuočiau Dievui garbę ,kiek man yr galybės,
Ir vis gerbčiau bedainuodamas, svieto šio gražybes.
Ir prašyčiau dangaus Tėvo, laiko laimingesnio.
Ir tėvynei ir žmonijai likimo geresnio.
Kad, galėčiau būt paukšteliu ir sparnus turėčiau,
Į augštybes pasikeičiau, pasaulį mylėčiau.
(Pabaigus dainą, Kasys sušunka).

o irom”'

areh) 23, 191 G. N. 12.
BALTIMORE, MD.

Brangūs ir netikėti svečiai.

. Kovo 17 dieni} kun. I)r. Ma- Pirkite pas mus faunas didžiau
Lietuvių Farmerių
Kolonijoj
Jįauskis laikė prakalbų. Kal šioje
Amerikoje.
Ta kolonija yra musų
1905 metais, ir jau apgyven
bėjo apie karės veiksmus mū uždėta
dinome su 360 lietuviais. Mes esame
seniausi ir didžiausi farmų pardavė
sų tėvynėje — Lietuvoje ir a- jai
lietuviai Amerikoje.
Mes par
pie baisųjį padėjimą pabėgė duodame teisingiausiu budu, liduoduine pirkėjams warantuotus popie
lių, kurie slapstydamiesi miš rius, Deeds ir čystus Abstraktus be
jokių ekstra mokešėių. Mes turime
kuose nuo bado mirė. Ten žu Šimtus visokio didumo farmų par
duoti: išdirbtų, su užsėtais javais,
vo moterįs su mažais vaike su sočiais ir budinkais. žemė der
lingiausia: lygi su juodžemiu ir mo
liais, nes miestuose nebuvo liu, ir molis su gera smelžemė. Ge
riausia žemė dėl visokių javų, dar
Vietos. Kalbėjo apie pavojų žovių,
sodų, pievų ir dėl ganyklų
Turime
žemės neišdirbtos, ge
išnykimo mūsų tautos, kur į- ros, kuri daug
parduodama visokio didu
plotais, pigiai, po $6,00 akeris
vairūs priešai rengiasi jai juo mo
ir brangiau, ant lengvų išmokėjimų.
dų kryžių pastatyti. Tarp ki Kiekvienas gali tokios žemės pasimti, ir dirbdamas mieste išmokėti,
tų priešų labai pikti esą len įgydamas tokiu budu geriausių farmą. Pasiskubinkite nusipirkti žemės,
kai, kurie ir šioje nepaprastai nes ji greit eina brangyn. Atvažiuo
kite pas mus, mes užtikriname jus,
sunkioje jiems ir mums valan kad surasit farmų pagal savo norų,
ir už kų busite dėkingi. Kviečiame
doje
nepasiliovė lietuvius visus miestų darbininkus ir biznie
apsigyventi gražiame ir svei
skriaudę. Kad atrėmus minė rius
kame krašte,
kur yra aplink vai
kams mokyklų, bažnyčių, geležinke
tų priešų pragaištingus žygius lių ir gerų žvyruotų keŪų, aplinkoje
miesto
Scottville ’s . ir
reikalingas katalikiškas laik pirklybinio
pačtavo
miesto
Ludington, Mich.
raštis, o tokio laikraščio be a- Nusipirkite anusų kolonijoje farmas,
jums taip X patiks ant musų farmų,
merikiečių lietuvių prisidėji kad apie miestų nei pamislyti ne
Turėsite ant farmos sau
mo ir paramos įsteigti negali norėsite.
užtikrintų
gerų gyvenimų;
trumpu
ma, nes tėvynėje visų turtas laiku farma pati išsimokės visokias
skolas, ir jus*" liksite į kelius mėtos
sunaikinta. Gi pasibaigus ka turtingais
farmieriais. Pašykite tuoj
rei kogreičiausiai reikia įsteig gausite Lietuvių Kolonijos mapų ir
katalogų dovanai. Tik idėkite
ti katalikišką laikraštį, kuris farmų
už A c., štampų dėl pačtos kaštų.
užtartų ir ramintų visus mūsų
Tikras adresas:
brolius, o išsisklaidžiusius po
A. KIEDIS and GO.
visą Rusiją sukviestų atgal
RBAL E8TATE
gimtinėn. Jau karės metu len
Peoples State Bank Building
kai buvo pradėję visaip raši
SCOTTVILLE, MICH.
nėti ir meluoti, kad lietuvių
nesą, tik lietuvių katalikų laik
raštis “Viltis” tuos melus iš
draikė ir užčiaupė lenkams
PAMĖGINKIT SKAITYT
burnas. Tečiau, aplinkybėms
Savaitinį Laikraštį
sublogėjus, “Viltis” turėjo
“LIETUVA”
paliauti ėjus, o tautai pavojus
Didelis 3 puslapių laikraštis su
einąs 24-tus metus.
vis ėjo didyn, tad mūsų veikė paveikslais,
“LIETUVA” yra politikos, litejai nutarė ir pasiuntė katali Otfuros Ir mokslo laikraštis, pa
duodantis daugiausiai žingeidžių
kų spaudos atstovą, kun. Dr.
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir
viso pasaulio. Laikraščio kaina
A. Maliauskį Amerikon, kad
Už visą metą tik $2.00
pakvietus ir suradus pagelbos
Už pusę metą tik $1.00
pas vietinius susipratusius lie
Vienų
numerį gausite uždykų,
tuvius katalikus.
jei pareikalausit, adresuodami:

Baltimoriečiai užmanymui
prijaučia.

“LIETUVA”

32S2 S0. HALSTED STREET
CHICAGO, ILL.

Suvalkų
Žemlajįs
a

Gaunamas

L

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

-

*-

Chicago.

Norkūnas
visokių ženklelų
draugystėms, o
ypatingai: k okardų, g u z ikučių, metalinių,
anamelinotų i r
padengtų cellnloid’u, šarpų,
vėliavų ir karū
nų.
Man pavestus
datbus atlieku
artistiškai.

A. Norkūnas

166 Molrose street,
lo, Mass.

Montel-

Jei nori turėti gerą ir pigų laikraštį, užsirašyk

“Santaika”
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros
savaitinis laikraštis.
“SANTAIKOJE” telpa įvairių-įvairiausios 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 sa visokiais rei
kalais adresuokite!

“SANTAIKA’
GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos
mokytis be mokytojo (apda•ryta) •■•••• • • •••.•• 87.00
Vaikų Draugas arba kaip
mokytis skaityti ir rašyti
be mokytojo.................................. 16c
Naujai Budas mokytis ra
šyti be mokytojo ..................... 10c
Aritmetika mokinimuiai
rokundų, su paveikslais (ap
daryta j .... .. ....•«•• SSc

Naudingos Knygos:

“DARBININKAS”

Girdi, esą prasta misija dėl
laikraščio rinkti aukas. Ne
verta duoti nieko. Reikia ži
noti, kad katalikai, ką daro,
tai atvirai ir pasako, kad štai
tos aukos eina nukentėjusiems
nuo karės, o šitos palaikymui
katalikų laikraščio, o kitos ki
tiems tikslams, kaip tai auto
nomijai ir tt. Tai katalikai
žino, kur, kam aukoja. “Soeijalistai” neva tik nukentėjusfems renka, bet jiems ne
rangiai siunčia, o atsiėjus rei
kalui gal nei aukotojų nesiklaus, kur sunaudoti pinigus.

14 Antanukas. Viena dailiausiųjų Boleslavo
Prūso apysakų. .. .. ................................................. 15

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 augštų).

Baltimoriečiai atjautė savo
tėvynės tą svarbų reikalą, ir
Viso —8160
Kas atsiųs iškirpte šitų ap
minėtą vakarą sumetė apie
garsinimų
iš
“Draugo” ir
$120,00. Kiti nieko nedavė,
$1.00 per moaey orderį,
tas
sakydami, kad badaujantiems, E LSI E G. MAKAR
gaus visas 4 knygas 60c. pi
giautai duotų. Bet - gi, kuomet
Lietuvaitė Piano Mokytoja
P. Mikolainis
rengiame badaujančių naudai
R. F. D. Route 2,
vakarus, tai tie patys vėl iš 4515 S. Wood st., Chicago. III.
HUDSON, N. IT.
metinėja, sakydami, kad tos
aukos ligi badaujančių nedacina, tik tūli esą turi gerą
pelną iš to. Panašus asmenįs
neturi progos savo gailestin
gumo parodymui, visados išsi
suka ir išsiteisina nuo aukoji
mo. Bet mes, katalikai, to
GYVENIMAI ŠVENTŲJŲ, dėl kiekvienos dienos per vi
kių saumylių neturime paisy
sus metus, vienoje knygoje, tvirtais audimo ap
ti, nes mes mylime savo tėvydarais. Kaina ............................................................... . $ 3.50
n- ir atmename savo badau
BANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. Lengvas būdas
greitai pramokti angliškai pačiam per savę, tvir
jančius brolius.
tais apdarais ...........................................
$1:50
Kun. Dr. A. Maliauskis balKIŠENINIS ŽODYNĖLIS lietuviškos ir angliškos kalbos
.60
tįmoriečius pavadino susipra
DAINOS parašytos kun. Vienožinskio,............................................ 15
MOKINTIS RAŠYTI VADOVĖLIS, ............................................... 10
tusiais katalikais, patėmydaViso vertės $5.75. Kas prisius "$5.00 tas alpaikys visas tas
mas, kad nors daug mažiaus
knygas ir puiku Sv. Tėvo Popežiaus XV paveikslų dovanai.
susirinko, kaip kur kitur, bet
(Norinti gali pirkti ir atskirai kiekviena knygų).
aukų įstengė sumesti daugiau.
Adresas:
Ir publika ramiai užsilaikė. ‘
NEW EBA SALES OO.,
Buvo apsilankęs ir kitas žy
6329 So. Falrfiold Avė.,
CHICAGO. ILL.
mus svečias — kun. Kulikaus
kas iš Chicagos. Jis nieko ne
kalbėjo, nes atvažiavo tik vie
tiniam klebonui pagelbėti iš
Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
pažinties klausyti. Pas mus
žada pabūti keletą dienų. Ant
pabaigos gražiai pakalbėjo
“DARBININKAS” eina utaminkais, ketvergais ir su
vietinis klebonas, kun. J. Lie
batomis.
tuvninkas, patėmydamas šį-tą
“DARBININKAS” paduoda daug žinią iš darbo lauiŠ svečių kalbos ir padėkoda ' ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimų.
vo publikai už atsilankymą,
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų
gražų užsilaikymą. Visi buvo darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
patenkinti.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius

‘"socijalistai” sako?

PASITARIMAI UŽLAIKOMI SEKRETE.

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus

M.

IR PLATINTI ŠIAS.

Kampas Monroe, penktas augštas.

$1.00

A. M.

MŪSŲ KNYGŲ PASIŪLOME SKAITYTI

Bita įstaiga yra tik vyrų gydymui. Jeigu ieškote patar
navimų sųžiningo ir teisingo gydytojo, atsikreipkite į ofisų dėl
Uokzaminavojimo. Tas jums nieko nekainuos ir jūs nesat pri
versti čia gydyties, jei nenorite.
Geriausios Europos ir Amerikos metodos. Si įstaiga yra
ntaisyta su visais naujaisiais ipstrumentais ir elektros intaisais,
kurie yra reikalingi, kad nuodugniai ištyrus Jū?ų ligų. Ypatinga
atida yra atkreipiama prie inkstų, pūslės, nervdtuoio, ltraa|s Al
gų ir abelno nusilpnėjimo.'
Jei reikalingi gydymo, atsišaukit į ofisų dėl patarimo. Dvi
dešimt trijų metų gyvavimas šios įstaigos yra garantija tam, kad
būsite gydomi pasekmingai.

“DRAUGO” KNY6YNE

Kaina su prisiuntimu

VISIEMS LIETUVIAMS Iš DAUGELIO

Vyrai!

Geriausios Farmos

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausiua at
sitikimus. '
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu,
naudinga,
indomu ir
suprantama.
“DARBININKAS” nuolatai išleidinčja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visus išleistuves.
Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartų savaitėje, užsisakaRt
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
75c.
Adresas:
•
- . ■

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

2120 St. Clair Avė. N. E.

CIeveland, Ohio

•:£•'> ■• ?:•:.yv

Jau išėjo pirmas numeris

“Muzikos”

Snitu Lietu»iams žinoti
Kas turite gimines arba pažįs
tamus sename krašte ir negalite jų
surasti, rašykite tuojaus į mus, o mes
.urasime su pagelbų svetimų šalių
konauliato.

Turinys:

Del cUeagte&ų ir apylinkės:

Nuo redakcijos.

Kas

nori ypatiškai pasikalbėti, priimame
subatomis nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 3' iki 8 vai. po p.

Šis-tas apie dailę.

Mūsų chorai.
Daina ir gyvenimas.
Muzikos teorija su pavyz
džiais.

Consult General Infor
mation Bureau,
Union

3948

ava,

D.

Chicago,

UL

Apie chorų vedimą.
prisius 10c. krasos ženk
Prie mūsų bažnytinio gie leliais ir penkis savo draugų
adresus tik nė iš Ck-icagos, tam
dojimo.
nusiųsime puikią dovaną.

Gaidų Turinys:

OASH NO OREDUT OO. D.

Mes paadinuosim (mišriam 3246 S. Union avė., Chicago, UL
chorui).

Beauštanti aušrelė.
Oi močiut, motinėle

(due

tas).

Vai broli, broli (vyrų cho

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokina

rui).
Pulkim ant kelių,

Angliškos

kalbos

Lietuviškos kalbos
Aritmetikos
Knygvedystės
Stenografijos
Typewriting
>
Pirklybos teisių
Abelnoe Historijoe
Su v. Valst. Hiatorips
Geografijos
Pilietystės
■<Politiškos Ekonomijos
Dailarsšystės

Dievas

mūsų apginėjas.
Pirmoji nelaimė
(pijanui

solo).
Atskiras numeris 40 c. me

tams $3.00.

Mokinimo Vaiandos:

“MUZIKA”

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL.
PO PIET. VAKARE NUO
7:30 IKI 9:30

P. O. Box 172,
Brooklyn, N. Y.

3360 Emerald Ava., Chicago, DL

r

No. K17 Visuomet Su Dievu. Maldaknygė

siųsti

krasos

<0

No. K396. Mažas Naujas Aukso Altorius. Dailiais-

viršeliais, 382 pusi. Kaina tiktai ..............
60
No. K410. Balsas Balandėlės arba Mažas Šalt
inėlis. Be “Officium”, su dadėjimu litani
jų, maldų ir giesmių prie Panelės Sv. Juo
dais dailiais apdarais. 576 pusi. Kaina tiktai $1.00

MEILĖ

ilgai galima
ženkleliais.

lietu

viams katalikams visokio
amžiaus. 656
puslapių, mažo formato, juodais viršeliais
su auksuotu kryželiu ant viršaus, labai dai
li knygelė. Kalba gryna. Kaina tiktai ....

MUZIKOS MYLĖTOJŲ
ATIDAI.
Naujas Veikalas, Surengtas
Vienam Balsui ir Piano .

Jau išėjo iš spaudos. Muzika
A. Aleksandravičiaus, žodžiai
L, šilelio. Kaina 40c. Gaunama “Draugo” Knygyne.

38 Braižinėliai, talpinanti laibai indomias apy
sakaites .................................................................
4J
intalpa interesuojanti, ......................
75
62 Fabiolė. Arba Bažnyčia k" ikombnose, .... 1.00
68 Gyvenimas Ge. vaitėa .. ,..... '....<................50
69 Gyvenimo Pamatai ...............................
TO
82 Huckleberry Finnas ............................................... W
85 Šatrijos Raganos apysakėlės................................ 85
128 Klaida. Origir’diška apysaka iš lietuvių gy
venimo, .....................
$1.00
147 Lietuvaitė. Parašė J. Kvietkovskis.................... £0
159 Maldos Galybė....................................................... 2&
163 Matulė Paviliojo.
............................................ 40
174 Ponas Tvardauskas.................................................... 40
197 Oliveris Twistas........... ........................................ $1.00
201 Pajauta, Lizdeikos duktė; arba Lieti;va XIV
amžyje.............................
$1.00
Ta pati audimo apdaruose .............................. $1.25
201 Pasaka apie kantrių Alenų, ............................. 20
238 Pūščios Dvasia...................
50
355 Degtinė. Vienaveiksmis scenos veizdelis ... 10
356 Deklematorius. Deklamavimuieilių ir mono
logų rinkinys
..50
358 Draugas. Vieno veiksmo drama........................... 10
369 Geriaus vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte..................................................................15
394 Kas Bailys? Labai juokingas
ir tinkantis
•
scenai vaizdelis .................................................. J.5
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........................ .................
£5
759 Rašto Istorija..........................
L00
790 Ar Kristus turėjo brolių ir seserų!................
5
809 Evoliucija ne Revoliucija.
.....................
.40
819 Kokia Autonomija LietuvaiReikalingai................ IT
822 Lietuvių Tautos Memorijalas................... «.... .M
827 Patrimpo laiškai......................................................... 45
843 Tiesos Žodis Socijalistams........................................ 10
915 Sveikata, arba trumpas kelias įsveikatą .. 2.00
917. Užkrečiamųjų
Ligų Išsipletojimo - Budai ir
Kova Su Jais.......................................................
15
930 Katekizmas apie Alkolį.
...............................
B
932 Pilnosios Blaivybės Katekizmas............... .... ,40
935 Saliūnas.
___
5
947 Mandagus Vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka, .5
950 Apaštalystės Maldos Statutos. .. ........................ 35
959 Apsvarstyk ! ................................................................. 5
987 Gyvenimas Šventųjų, Visų metų .............. 8.50
988 Gyvenimas Šventųjų, Skuros apdaruose
$0.00
1016 Lonrdes’o Švenčiausios Pan. Marijos mėnuo 30
1050 Reikalingiausios giesmės, bažnyčioje gedamos .2
1095 Vienuolinė Luomą................ ,..........................
1099 Krikščioniško Mokslo Katekizmas,...................... 15
"llOO Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis IL J5
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 Bave be pagelbos mokytojaus.................... 1.25
Su audimo apdarais
.................................... 1.50
1131 Žodynai lietuviškai angliškos ir angliškai-lietuviŠkos kalbos. Sutaisė A. Lalis. .................. 6.00
1132 Žodynėlis lietuviškai angliškai ir angliškai lie(
tuviškos kalbos. •...................................................... 50
Tas pats gražiais sknriniais apdarais................ 75
1133 A. — B. —C. Rašymo ir skaitymo Pradžia-moklisf ..........................................................................5
1134 Skaitymo Pradžiamokslis ... 4..................
35.
1138 Geografijos vadovėlis................................................. 75
1187 Blogi Kūdikių Papročiai, supaveikslais,............ 20
1214 Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. M.
Gustaitis ..J............................................................... lt
1215 Lietuvių Katalikų Metraštis, 448 pusi................. 70

v

Aapart tų “Draugo” Knygyne randasi daugelis kitokių knygų, mu gae
- tr—"

I

Adr 'jokite:
DRAUGAS PTJB. OO., 1600 W. 46

t., OIDOAGO ILL.

TAUTOS FONDO REIKALAI.
COLLINSVILLE, ILL.
Auka Tautos Fondui.

l’-ui A. J. Sutkui apsilankius
Collinsville, Ilk, vasario 19 d.,
1916 m., pasisekė suorganizuoti
vietinį T. F. skyrių ir vienkart
parinkti aukų Tautos Fondui.
Kovo 11 d., 1916 Collinsville’s
T. F. skyriaus
raštininkas p.
Bernardas Stumbras,
teikėsi
man atsiųsti “money » orderį”
už $20.00 kaipo
auką Tautos
Fondui, surinktą laike p. A. J.
Sutkaus prakalbos
CollinsviBeje vasario 19, 1916.
Aš-gi, pasirašęs ant minėto
money orderio, išleidau T. F.
Raštininkui, p. Adv. A. A. šla
kiui, dėl
persiuntimo
p. B.
Vaišnorui, T. F. Iždininkui.
Nuoširdžiai tariu ačiū collinsvilles lietuviams aukotojams, ir
vietiniam T. F. skyriui, ir galiau
siai — p. A. J. Sutkui, už šven
tą Lietuvai išganingąjį darbą.
A. K. Rutkauskas,
T. F. pirm.

NORTH ABINGTON, CONN.

(Talpindami aukotojų surašą
iį 9 num. per klaidą
praleidome žemiau tilpstančius aukotoju
vardus. Atsiprašydami už klaidą,
šiuomi ją atitaisome Red.)
K. Abukevičins
$1.00

Po 50 rentų:
V. Vaicinavičius,
J. Veikinavičius, J.
Kalvelis, 1). Prabas, J. Kunkius,
P. Rešavieius, F. Resavičienė,
A. Čiapas, A. Čiapienė, K. Manekaitė, A. Medzvinė, A. Kapčius, L. Kušbarskis, F. Zacliazievskis, J. Dzikevičius, M. Vinekis, ąąSa,cea s,olSS..B faar-j
vičius, V. Paulauskas, S. Visoc
kis, J. Glinskis, M. Šinkevičius,
R. Leščinskis, A. Nedueckis, J.
Šidlauskas, V. Bosakas, S. Mac
kevičius, Z.
Butkevičius, V.
Janušauskas, C.
Mankevičius,
Fin. Rast. P. Šatas.
T. Azarauskas, J. Baplis, M.
Arlauskas. Z. Mackevičius, M.
Susnikis, F. Valakauskas, P.
Vančia, B. Stankevičius, S. Ma
jauskas, Ii. Kalinauskas, V. Mi
liauskas, F. Višniuskas, S. Jur
gelevičius, K. Franckevičius, A.
Tiškevičius, J. Klimas, J. Paikauskas, A. Macijfauskąs, J.
Špokauskas, T. Borašauškas, L.
Čupailianka, J. Ginevieius, V.
Bahilis, F. Bukaekas, J. Mocke
vičius, F. Bialekas. Viso aukų
suplaukė $88.75c. Išlaidos už
svetaine laike prakalbų $0.25.
Išsiųsta B. Vaišnorai $82.50.
North Abingtoniečiai istėaigiasi
kiek galėdami kolekluoti po
stubas.
Renkami ir drobužiai kuriu
nemažai jau surinkta.

Draugijų Reikalai
TAUTOS FONDO VALDYBA

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

las, 1020 — 1022 S, Main st.
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
ninkas: P. P. Petrėnas, J 422
Island av.e,
Protokų raštininkas: J. J. Merčaitis, 1530 West st.,
Finansų
raštin.: J. Zobinas,
1129 So. Churcb st.,
Iždo globėjai: V. Radzevičius
ir F. Patašius.
Maršalka: J. Makauskas.

Raštinikas Adv. 'A. A. Šlakis, 3255 So. Halsted st., Chi
cago, III.
Iždininkas B. Vaišnora, 1514
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
Iždo Globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st.,
Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 WasApaštalystėj? Maldos g. <Š. V. J.
hingto»*"et., Norvvood, Mass.
Dr-stės, Dievo Apveizdos para
ŠVENTO ANTANO DRAUGI
JOS, VZAUKEGAN, ILL., VAL
DYBOS ADRESAI:

Pirmininkas, Steponas Kelio
tis, 1344 So. Jaekson st.
Pagelbininkas, Kazimieras Bur
ba, 1416 So. Park avė.
Protokolų raštininkas, Anta
nas Samoška, 1230 So. Victoria
St.
Finansų raštininkas,
Jonas
Bakšys, 1327 So. Victoria st.,
Kasininkas, Antanas Bakšys.

NEKALTO PRASID. PAN. ŠV. į Pittsfield ą pasivadino Adomu
DRAUGIJA, WAUKEGAN ILL Parsiuskiu. Paeina jis iš Kauno
ADMINISTRACIJA:
gub., Šiaulių pav.,
Pavenčio

“DRAUGO”

CHICAGOJE

EX T R A!
Parsiduoda
nepaprastai pi
giai viena iš didžiausiųjų apylenkėse Englevvood'o bučemė ir
grosernė. Prie jos yra
arklys
vertės T|i200.00 ir geras vežimas,
Krautuvėje trejos naujosios rū
šies svarstyklos (scales), mar
murinis baras
(eounters) ir
“seifas’. Biznis išdirbtas nuoseniai ir visos tautos noriai lan
ko mano bucernį bei grosernį.
Namas puikus, nuoma už butą
tekaštuoja tik $30.00. Ledaunia
nuo bu'černės atstu pusė bloko,
užtat ir ledas sulyginamai pi
giai atsieina.
Užtat visi lietuviai,
kurie
manytų uždėti savo biznį, kurie
nori dauginti savo turtą, bet ne
svetimą, kviečiami nusipirkti la
bai patogiomis
sąlygomis šią
bučernę ir grosernę. Nusipirkę
—• nesigailėsite.
Kreipkities šiuo adresu:
John P. Legeiko

PRANEŠIMAS,
Šiuomi pranešame, kad mūsų
agentas Jurgis Tumasonis
yra
ingaliotas
užrašyti mūsų laik
raštį “DRAUGĄ”, taipgi par
davinėti mūsų išleistas knygas.
Jis taip-gi užrašo ir kitus ka
talikiškus
laikraščius, k. a.:
“Darbininką”,
“Vytį”, “Pa
žangą”, “žvirblį” ir kitus. Tai
gi norėdami užsirašyti kurį iš
viršminėtų
laikraščių, kreipki
tės šiuo antrašų:
J. TUMASONIS,
3427 Auburn avė., Chicago, IU.
Pas
jį galima
gauti
ir
METRAŠTĮ.
“DRAUGO” Administracija.

AGENTŪROS.

S. D. Lachaviče,
2320 W. 23rd place.
P. Cibulskis,
2112 W. 21 st place
A. Dūdas,
2059 West 22nd st.
Bridgeporte:

J. Tumasonis,
3427 So. Auburn avė.
Vincas Vilkauskas,
20 Maxwell st.

ADVOKATAS

DR. A. YUSKA
LIKTU VIS GYDYTOJAS

1749 So. Halsted CH1CA60, ILL.

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

CORNER 18th STREET

Re*. 3255 So. Halsted St.
Tel. Droeer 5326
Tel. Yards 1S3Z

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Jeaeph J. Eli**, Savininkas.
4600—4602 S. Wood St. Chicago, UI
Priimam* pinigus t Banka užččdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiau* ir mokame trečią
procentą ra tomis ant metų. Siunčiame pinigu*
i Vlaaa dali a sviete pigiai, greitai ir teisingai.
svetimų žemių pinigui
perkame ir
parduodame. Perduodame iifkortes ant vi*q
linijų { krajų ir M krajana, taipgi tlkietua ant
geležiulullų po visa Ameriką Ir Europą.
Husų Banka IždMh visokias raitus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatlžkai ir per laiikus.
Tik kreipkite*
virirotndtu antrais.
-

Dr. J. , Kulis
Lietuvis Gydylojio ir Chlrirgas
Chicago.

3259 S. Halsted St.

Gydo visokias litras moterų, veikų ir
vyrų. Specialiikai gydo limpančias, uisisenSjusias ir paslaptingas vyrų ligas.

Pbone Yards 272

DR. J. JONIKAITIS
Cjžao Vyrą, Miterlį Ir Valką Ligų.

3337 So. Morgan, st,

CHICAGO, ILL.

Pearl Queen

GRAND RAPIDS, MASS.

Koncertinos
Telephone Main 53

A. J. Bernotas,
1409 Broadvvay,

JOSEPH MOLITOR
ARKITgKTAS

DIDELIS BARGENAS.

R. M. Kalinauskas, lankosi po
, Indiana valstijų.

Priverstas
parduoti 30X125
lotą. Parduosiu labai pigiai kas
Cicero, UI.
atsišauks greitai:
J. Mozeris,
Leonard Butkievicz,
13»-7 W. 47th st., kampas Loomis

Roseland,

st.,
10—13

Kensington

ir West Pullman

Bol. Paplauskas,
Reikalinga lietuve

2743 W. 47th st.,
Generalis agentas.

i

Reikalingas vargoninin
Mis£.
F.
Macijauskaitė,
3 kas, patirusįs savo amatdi 4358 S. Fairfield avė.
Iieškau vietos Chicagoje prie Atsišaukite pas:
Kun. Vnk. Taskunas,
bažnyčios. Moku bažnyčios žaRockford, DI.
kristijonystę, taipgi galiu būti 1534 So. West st.,
Paul. P. Petrėnas,
sykiu tarnautoju. Esu nevedęs,
Rockford, III.
422 Island avenue.
- 4

negeriu svaigalų nei
nerūkau.
Parodysiu paliudijimą kad esu
Pirmieji Dienraščio “Draugo”
esu teisiilgas.
prenumeratoriai
suprato vertę
Atsišaukit
ėmimo katalikiškos
spaudos.
“Draugo Red.
Užsimokėdami > už
Dienraštį
“Draugą” iškalno $3.00, nei vie
.
’
.4-.
Iieškau- savo vyro Petro Ma- nas neapsivile. ^Jie . gavo puikiau
rozo, paeinančio iš Kauno gųfe., sią dovaną, “METRAŠTĮ”, pil
Panevėžio psv., Krakenavos par., ną gražiausio skaitymo ir pavei
pijos Valdybos adresai:
Pirm. — A. Stulginskas, 715 Ibutonių kaimo. Vasario 7 dieną kslų iš lietuvių gyvenimo.
Tamsta ir Turi progą ingyti
jis pabėgo iš narni) palikęs ma
\V. 19 PI.
tą brangią knygą dovanai. ' Už
Pag. — M. Ramanavičia, 547 nę su mažaisiais dideliame var
Draugą”
ge. Kas žinotų, kame jis randa sisakyk “Dienraštį
W. 20 st.
šiandien!
<
"
si, prašau nepatingėsi pranešti
Rašt. — Liud. Sabaliauskaitė,
man. Už patarnavimą labai bu
1714 S. Union avė.,
siu dėkinga. Mano adresas:
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas,
DIRBTUVE DĮL VAŽIUOTOJŲ
Ona Murozienė,
558 W. 14 st., ’
pinigus. Pirk tie
1620 Iluron ae., Sheboygan, Wis.
siog ir sutaupyk $10 , at
Ižd. — A. Grisius, 732 W.
$20 ant dviračio.
------------------------- te ižų taun
19th st.,
RAKGEIt DVIRAČIAI
Paieškau savo brolio
Juozo
94 modeliuose, spalvose ir
Kasos glob.: Zof. Bartkevididume. Didžiai pagerin
Kavaliausko, gimimo iš Kauno
čaitė, 1828 S. Peoria st.,
ti; kainos numuštos. Ki
gub., Raseinų
apskr. Stulgių
ti pasitikėtini
modeliai,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
$11 .95 ir augščiaus.
par., Skaudvilio valsčiaus. Paš
MES SIUNČIAME DY
Maršalką, — Mikolas Jatų-,
tui gio kaimo. Amerikoje gyve
KAI Jums dėl 30 dieną
žis, 622 W. 15 st.,
išmėginimo.
___
na 4 metai. Du metu tam atgal
DYKAI
Mūsų didelis katalogas
Susirinkimas kas pirmą nejis gyveno Tndiana Harbor, Ind. rodo viską naują dėl dviračią. Tai
dėdienį mėnesio, Apveizd. Die
informacijos,
kurias
Kas žino, kame randasi viršminė- enciklopedija
privalo turėti kiekvienas.
Rašyk
vo. parap. salėje, 3 vai po pietų.
tas mano brolis nuoširdžiai pra mums.
SYNOS, lempos, Tatai ir reikme
šau pranešti šio adresu:
nys už pusę paprastos kainos. Kele
SV. JURGIO KAREIVIO
Stanislovas Kavaliauskas,
tas gerą vartotą
dviračią paimta
DRAUGYSTĖS, N0RW00D,
P. O. Box 428, Girardville, Pa. pardavimui nuo $3 iki $8.

REIKALAUJAME 500 AGEN-

. . . . ; ■ • t,
TŲ, . pradavinėjimui mūsų tavorų, Gvarantuotų ELGIN laikro
dėlių ir kitokių daiktų. Labai ge
ri daikČaų, Ją ’pigiąi * parsiduoda.
Gfiilit-dirbti tvąkąęąią. Rašykit į:
CABH NO GREDIT CO. D.
3246 S. Union Avė., Chicago, III.

JUS

GALEIE

ISAUGITI

PLAUKUS
PASEKMINGAS,
MOKSLIŠKAS
GYDYMAS DYKAI
DEL VYRU IR
MOTERIŲ.

1327 So. Victoria st
Kasos globėjai:
Leonas Krikštinavičia,
1326'
Ar slinka jums pluakai?
So. Victoria St.,
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar
užkrėsti
kokias nors ne sveikumais Ir
Adomas Jonaitis,
1326 So.
limpanti Jie?
Ar
randas
pluiekotes, niežas odos galvos?
Lincoln St.
Ar plinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas 1S aukščiau pasakytu liga,
1. Maršalka, Pranas Dapkus,
tai stenkitės apsauguoti Jos.
Užsakykite
Kuostrota knygute Jusu prlgemtą. kalba:
1407 So. Park avė.
"TEISYBE APIE PLAUKUS,"
Nepirk dviračio, šyną ir reikmeMASS., VALDYBOS
ParaSita europos garsingo specialisto,
2. Maršalka, Antanas Didjurniiį pirm negu jūs parašysite ir su kurioje
randas Įvairios žinios:
ANTRASAI:
Gražybe plauku,—sudėjimas plauko Ir
žinosite apie mūsą stebuklingą pa
gis, 1327 So. Park avė.
PAIRĖKOJIMAI.
odos galvos.
Priežastis slinkimo plauku
siūlymą, žemas kainas. Rašyk dabar.
žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą ir išau
Pirmininkas, Stasys Kadaras,
AŠ Frank Dzvonkevič paieš MSAD CYCLE CO., Dept.. A—334 ir
Knygius Pranciškus
Kaptuginti plaukus.—Ir kaip tai i penklus savatls turėti gražius plunkus.—Žili plaukusi
Chicago.
1038 Washington st.,
kau sesryčios
Vincentos Drerauskas, 1321 So. Viotoria, St.
—Barzda.—Ir dekavones nuo užganėdintu
kliųta.
Pirm. pagelb., Pranas Kudir ceunikis, paeinančios iš Kauno
GYDYMAS DYKAI.
Susirinkimai po aštuntai kiek
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad
R. M. KALINAUSKAS
ka, 31 Franklin st.,
gilb., Juosvainių par., Pozedopgyduole* CALVACURA sulaiko slinkimų
vieno mėnesio, apie pirmą va
prašalina plalskotes ir augina gra
Protokolu raštininkas,
Jonas lo kolonijos. Dveji metai atgal
Katalikiškų laikraščių agentas. plauku
landą po pietų. Lietuvių svetai
sius plaukus U* 10 centu arba krasos
matkums
prisiųstus sykiu su Jusu antrašu.
Ruškis, 18 Tremont st.,
valstiją. Męs Išsiučeme
ji gyveno Cicero, TU. Žinančius Lankosi po Indiana
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
kiekvienam dolerine dėžutė
Fin.
raštininkas, - J. .Versec kame ji randasi, prašau nuošir Per jį galimą užsirašyti Dienraš Calvacura—os N. i Ir knygute "Tel«yb*
Apie Riaukus.” Išplaukėta žemiau atspau
dų kuponų ir siuskete šianden.
kas, 1184 Washington st.,
džiai pranešti man sekančiu ad tį ir savaitraštį “Drangą” ir už Union
Ląborstory, Box 537, Union, N. Y.
Kasiems, Viktoras Kavaliaus resu :
AM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN
simokite prenumeratą.
Taipgi NION LABORATORY,
Box 637, Union, N. Y.
kas, 22 Sturvaut avė., *•
užsiprenumeruoti
“Žvirblį” ir
Plučiu i dedamas 10 centu dėl npmoFrank Dzvonkevič,
GOS CENTRO-VALDYBA.
ejl.no knštu persiūt Inio, meldžiu Išsiųsti
Tždo globėjai:
kitus, katalikiškus laikraščius.
t.tn tojau* Jnsu dolerine dėžutė Calvacura
P. O. Bok 155., Somersville,
Pirm. —Marijona Juškienė,
J. 1 Ir knygute "Teisybe Apie Plauku*.”
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st.,
“Draugo” Adm. .Paslusketc sykiu kuponą su Jusu antrašu.)
Conn.
129 Melrose st., Montello, Mass.
Barnasius Jankauskas Willow
Vice-pirm. — Pranciška Nnst.,
Paieškau Kazimiera Antonaitautaitė, 2006 String st., Chica
Martinas Bulkšas,
39 Tre čiukė, paienantį iš Kauno gub.,
go, IU.
mont st.,
Juosvainių parap., Povekžroplio
Rašt. — M. L.
Gurinskaitė,
Maršalka, Stasys Kamila, 39 kolonijos.
Pirm ji gyveno Lo3347 Auburn avc., Chicago, III. Tremont st.
tvell’e, Mass. Kas žino malonė
IŽd. — Antanina Nausiedienė,
kite pranešti:
DRAUGYSTES IV. JONO
917 W. 33rd st., Chicago, III.
Frank Dzvonkevič,
GERBIAMŲ KATALI&KŲ DRAUGIJŲ
KRIKSTYTOJAUS,
MEL&08 P. O. Box 155, Somersville, Pa.
Iždo globėjos: Pranciška Ma
PARK, ILL., VALDYBA:
CHICAGOJE.
cijauskaitė, 4358
S. Fairfield
Pirmininkas
J.
Žvirblis,
Box
Pa
ieškoti
giminaitės
Magdale

avė., Chicago, III.
Sv. Kagbnjero Kapinių valdybą nutarė apY&iknos žikitėe, paeinančios iš Kau
Ona Nausiedaitė,
1^47 S. 595 Melrose Park, DI.
Pirm. pagelb.
V. Kindolaa, no gnb., Raseinų apskr., Skirsne
60th avė., Cicero, III.
munės par., Geišų kaimo. Pra Sčioti Kapinią Šventę gegužio 90 d. (Decoration Day).
Box 151 Melrose Park, III.
Daktarė-Kvotėja:
Dr. A. S.
Org. užžiflr. prot. rašt. A. Ja šau jos atsiliepti arba žinančius Ant Sv. Kaaimiero Kapinių su pamaldomis taip, kaip
Slakienė, 3352 S. Halsted st., Chilinskas, 1300 St. Charles avė kame ji randasi pranešti man
eago, IU.
ir pereitą metą:
sekančiu ndresu:
Dvas. Vadovas: knn. F. Ke Maywood, UI.
Ona
Magalitė,
Kasininkas J. StefonkeviŽia,
mėšis, 50 W. 6th it, So. Boston,
Visos KatalikUUcos Draugijos ir Katalikiška vi
404 Churcb Bt., New Britain,
5001 12 lh st., Cicero, IU.
Mass.
.
Conn. suomenė kviečiama dalyvauti tame apvaikščiojime Ir
Susirinkimai būna kas trečią
mėnesio,
8V1NTO MYKOLO DRAUGI nedėldienį kiekvieno
pirmą vėl. po pietų J. Waichin- Paieškomj
vargonininkas Ado draugijos nerengti toj dienoj, jokią baltą.
yAkilio
Pa
JOS.

ATIDAI

Rooim 1003-1004

167 W. Waahia<tMi St.

Chicago

Katalikiškos Bažnyčios mano specialiIkumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus

Bažnyčių Chicafoje.

1426 So. 48th Ct.

1800 W. 47th st.

'.J

t. A. Šlakis

WORCESTER, MASS.

pardavėja
10736 Edbrooke avė.
į “Dry Goods” krautuvę. Gera
Brighton Park.
5957 So. State st., Chicago, III. mokesnis.
V. Paukšta,
WEINSR & LOWY,
12—14

PAIEŠKOJIMAI.

Phooa C anai 3118

Tel. Randolph 5246

Pirmininkė — Ona Vasiludė, miestelio. Amžiaus apie 50 me
North Side:
tų. Kas žino kame jis
randasi
1S49 So. Linclon st.
Vice-pirmininkė — Anastazi prašau nuoširdžiai pranešti. Už ' Juvgis Čereškevičia,
ja Pavalkykė, 1340 So. Park avė. patarnavimą bus dovanų.
2013 Wabansia avė.
Charles Skeivis,
Prot. rašt. — Antanina KasiWest Side:
P. O. Box 28, Pittsfield, Mass
liauskiutė, 1345 So. Park avė.

Finansų rašt. — Elžbieta Nevardauskaitė, 1221 Victoria st.
Kasininkė — Marijona Zeleuiakiutė, 1320 So. Lincoln st.

madare y ĮannrrinoiT

76 — 102 raktų oktavos ir trlgubi
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi INDĖK JŪSŲ SUTAUPYMUa
•
v .
I»
są geriausią muzikantą Suvienytos
ir užtikrink jūsų. ateitį ste
Valstijose.
buklingose derliose žemėse Ar
Prašyk mūsą katalogo, jis yra veltui.

kansas ir Louisianoj. Daug ko
Gaorgi & Vitik Music Go. lonijų jūsų tautos žmonių jauf
įsisteigė prie Rock Island gelž-'
4663 Grosą avė.,
kelių, ir jie turi gerą pasiseki-,
CHICAGO, ILL. mą. Jūs tą pat galite paTfttrflti, Ir
ši žemė parsiduoda nuo $5 >id
$10 už akerį. Mūsų Immigraci-:
jos Biuras gali suteikti vispuses,
pasitikėtinas informacijas apie,
ūkininkavimo progas territori•y
joj, kurią mes pasiūlome. Rašyk
Plymouth, Pa.
jūsų pačių
kalba pas L. m!
Allen,
Passenger
Traffic M*anaKapitalas su perviršiu
ger Rock Island Liness, Roodii
$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūroraa 718 La Šalie Station, ChicagoJ
(4). •'»
Suvienytų Valstijų valdžios. III.
...............—
—___ _ '..‘.1

Plymouth National

BANK

Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti
lietuviškai.

ŪSŲ metodą išmokinsime jqs sn»*
glų kalbą.labai trumpame LaikJ,
jūsų name arba kliasose dienomis
bei vakarais.Rtšyk pisiikinimą. Bevaaai

0. N. PostletJiioaite,

merican School vf Languigej
mr.httrtt. im.w. ima.'
CHICAGO.
puir.nn ii,-- - -

iždininkas.
- Mandagus pątarnavimąa. ?7

A

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

visada turi savo namuose buteliuką
’

■

D-ro Rlckter lo

,, .

PAIN-EXPELLER
Neabejbjantis būdas jtrinimui nuo7
skaudėjimo Reumatizmo, persišaldimo, išsinarinimo ir tt.
iii
Tikras tiktai su pažymėta marke , .
“ĮKĄRĄ”

'

25c. ir 50c. buteliukas vitoae aptiekoie arba .
stačiai rinu
*•P. AO. RILHTEH * CO.

74-80 Wa*bington Street,

New York, N.Ml

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
f«UWTA W87 M

PIETVAKARI NI8 KAM PAB LA 8AL L E IR APAMB 8T,
TAUPYMO DBPARTAMERTAS
Priimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir daa(iaa, až kariaos mokam 3 naoGmčiaa ant metų, karį prid»dam kas pašė metų.
Atdaras Sabatoc Vakarais nna 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
RCAL BSTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; ižkolektaoj*
randas ii* prižiūri propertes; parduoda geros vertės mergičius;
ckolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properčiu).

Vyriškų Drabužių Išpardavima
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augšči&u. Nau
ji ir' neatimti ant orderio padaryti siutai už putę kaires $4.
$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI

S. Gordon
1415 So. Halsted St.

Chicago, III.

Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

Vienintėlis lietuviSkas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iffkarės, iš Lietuvos. DfiTbinlnkų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinioa Ir
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.
Kaita Metams $1 50. Pusei metu 75c.,Kaaaėej? uirubeiiaas, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rėžyk Adresą tokį

“AMPSiroS LIETUVIS”,

Kovo (Mareli) 23, 1916. N. 12.

DRAUGAS

Chicagoįe.

Nėra dar metų, kaip tojepat vietoje ir tokiuo pat būdu
panašūs plėšikai išgavo $600.

Muzikos mylėtojams privalu

z

atsilankyti į

jų pačių, jau stebuklų nesiran
STREIKAI
da ant šio pasaulio, neatverk Pullmano fabrike sustreika
Nek. Pr. Šv. Marijos Panos si jau pridvokusio pirmeiviš
vo 400 darbininkų. Reikalau
parap. svetainėje (Brighton kai - laisvamaniška
dvasia ja pridėti 4 centus už valan
Park), kovo 19 d. atsibuvo dienraščio. Dana yra to, kad
dų darbo. Iki šiol už 10 vai.
prakalbos.
žada pasilikti amžinu kunigų gaudavo tik $2.10.
Nors šioji lietuvių koloni priešu.
ja yra jaunutė, tečiau savo Tas dejavimas, geriau sa
veiklumu gali pasigirti. Pra kant kišeniaus stenėjimas, ku Fabriko je “Patent Vulcadedant šiuos 1916 metus ne ris, nemokant biznio vesti, nite Roofing Co.” streikuoja
praleido nei vieno nedėldie- pradėjo mažintis, kol ant ga 100 darbininkų. Buvo ir susi
Nuolatos būti prie savo būro statelio
yra
®io nesurengus kokių pramo lo nepasiliko tuščias taip, kad rėmimai. Viens iš darbininkų
geras patrotys.
•*. . • *
sužeistas. Streikai nevisuotigų. Dažniausiai būdavo ren reikėjo ir dienraščiui mirti.
Kuomet išvažiavimas iš miesto rodos
neatbūti
e
giamos prakalbos, rodomi pa Toliaus mūsų “katalikiški” žmogaus „sveikatai ir abelnai ]
K
•
ba
bei
grįžta
prie
darbo.
mu
—
•
veikslai ir t. t. Prie minėtų veikėjai žada netolimoj ateityj
Kuomet jūs norite susižinoti su kastumeriu už.
vakarėlių surengimo daugiau priperėti visokių laisvaniškoj
Koncerto
pradžia
8
vai.
vakare.
miesto —
sia pasidarbavo L. Vyčių 36, dvasioj raštų, nes, girdi, mūsų Didžiausis streikas dabar Į
Kuomet koks iš biznio reikalų
atkreipia įįū'sų
,•<
SLRKA. 160 ir Moterų Sų- literatūra mažai turi tų “žem fabrikoje “Corn Products Reatidą
į
kokį
tolimų
miestąar
miestelį
—
fining Co.”, Argo, III. Metė
gos kuopos.
z
čiųgų”, kaip kad Laukio, Šliu darbų 1100 darbininkų. Visi programo
į Blaivininkų drauSustokit ir apsvarstykit, ar jūs negalite su
Šiuo kartu L. Vyčių 36 kp. po ir kitų šulų “Retspectų ir
reikalauja
pakelti
mokestį
iki
gijų
prisirašė
15
asmenų.
Prie
išsinarinimo
ir
jsipjovimni
taupyti laikų ir iškaščius, vartodami Bell te-____
susidėjus su SLRKA. kuopa Prospectų” ir “Gyvulių Pro
25 centų valandai. Tarp fa- Minėta paroda ir prakalbos
Tuojau jtrink D-ro Rlckter’io
surengė kiek didesnias prakal tų”.
lefono linijas.
brikos administracijos ir strei buvo labai indomios. Šv. Kry
bas, negu pirmiau.
PAIN-EXPELLER
Taigi ant galo lieka tik iš knojančių kilo susirėmimai. Liaus parapijonai turėjo proKožnas Bell Telefonas yra Tolimos Distancijo Telefonu.
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir leturJaunimo reikalais kalbėjo tarti “Reqiescat in pace” ir
nikų numylėtas naminis būdas
L. Vyčių organizacijos pirm., laukti, kų naujo pagamins tie Yra sužeistų. Darbininkai į- gos išgirsti įvairių žinių apie
Chicago Telepbone Company
Tikras tiktai su pažymėta marke
vairiais
ginklais
apsiginklavę
alkolį,
ir
blaivybės
idėjų,
“ĮKĄRĄ”
Jonas Karosas.
Pavyz mūsų “tautos veikėjai”.
Bell Telephone Building
sustoję prie fabrikos. Abi pu- Pageidaujama dažniau su 25e. ir 50c. buteliuku tIsoio aptleko** arba
džiais nurodė L. Vyčių or•taiiai nuo
Ši savaitė Bridgeportui yOfficial 100
P. AD. RICHTER & CO.
tganizacijos naudingumų, jo- ra paminėtina tuomi, jog gerb si nenori prieš viens kitų nu- rengti panašių prakalbų ir pa *9 Waahlngtoa
Street,
N«w York. M. V.
sileisti. Žingeidu kuomi baig- rodų
į0.8 velkinų ir ko galima atei-^ Dl, Maliauskis
kon.
Į Lai gyvuoja, auga ir bujo
zyje is minėtos organizacijos įerencijas Šv Jurgio bažny sis šis atkaklus streikas.
ja Blaivybė!
Susilaukti. Kalbėtojas nuro čioje. Tatai linkėtino, kad
Lietuvos Pelėda.
dęs Vyčių užsitarnautus nuo kiekvienas lietuvis, nežiūrint IŠ BLAIVININKŲ VEIKIMO. 1
pelnus, ragino lietuvius kata pažiūrų, atsilankytų ant tų Kovo 12, 13 ir 14 dienomis Į
TEATRAIS KUOPA
likus pagelbėti Vyčių veiki- konferencijų.
Lietuvių
Rymo
Katalikų
Pil
Ned.
Kovo-March
26,1916 m. Šv. Jurgio Par. Svet.
Konferencijos
CHICAGOS
ŠV.
KAZIMIERO
Cie.
prasidėjo Utarninke ir tęsis nųjų Blaivininkų Sus-ino 21
Prie 33-ttos gatvės
Rengia Spektaklį. Bus vaidinama:
KAPINIŲ STOVIS.
Antras kalbėjo p. A. J. Sut- per visų savaitę kas vakaras. kuopa šv. Kryžiaus parapijo-Į
"kust ^nicagos SLRKA. aps Verta paminėti taip-gi, kad je surengė gražių iš nepapras Nesenai šv. Kazimiero ka
kričio pirmininkas. Kalbėto keli “apšviesti” su “raudo tų parodų su prakalbomis irlpinių valdyba išdavė atskaitų
DRAMA 8 ATIDENGIMUOSE. PERTAISYTA A. VITKAUSKO.
Rolę Goliaua atliks artistas A. VITKAUSKAS.
>
jas aiškiai nupiešė minėtos or nu” mokslu bridgeportiečiai, kitokiais įvairumais.
už pereitų metų 9 mėnesius
VEIKIANTIEJI ASMENS:
P lės -Aleksandravičiūtė, L. žilvičiutė, V. žilvičiutė, P-ai Vaitiekūnas, V itkauskas,
ganizacijos stovį, legališkumų su Juozapų varduvėmis taip Pirmo vakaro, kovo 12 d., Į (nuo ld. balandžio, iki praValaneauskas, Šaukimas, Maėulis, širvįnskas ir kiti.
Suv. Valstijose. Nurodinėjo įsiuto, kad subatoj per visų programas buvo toks: kun. J. džios šių meti}). Iš atskaitos
, šitas veikalas buvo loštas 23 sausio s. m. Chicagoje, bet nuolatiniai reikalavimai
atkartoti Sį veikalą verčia mus užganėdinti Gerbiamąją Publiką ir mes, tikėdamiesi,
tokios organizacijos svarbų ir vakarų kaip vilkai staugė. Ne Statkus, atidarydamas pra pasirodo, kad kapinės per
kad šį sykį atlankys dar didesnis skaičius žiūrėtoją, todėl mes dėl publikos patogumo
naudingumų prie jos prigulėti. gana to, įsikaušę, parsikvietę kalbas, prakalbėjo keletu žo tuos 9 mėnesius davė ineigų
lošime šį veikalą.
DU SYKIŲ Į VIENĄ DIENĄ
Baigdamas kalbėti apie S. L. muzikę, šoko iki vėlybam lai džių į susirinkusius apie blai $10,024.70, o tilo pačiu laiku
Pirmą sykį pradžia lygiai 3:30 vai. dieną. Antrą — 8 v. vakare. Kainos
R. K. A. organizacijų, nukrei kui. Gėda tokiems! Net pa vybės tikslų. Pirmoji kalba išmokėta $8,290.61, iš tų $3,bilietą po 25c., 35c., 50c ir 75c.
Nors yra labai dideli iškaščiai, bet mes nepaisydami į tai duodam progą pamatyt
pė kalbų apie Lietuvos var tys metodistai pradėjo piktin buvo kun. A. Briškos. Labai 039.90 už gražaus ofiso intaiplačiai publikai šį grąžą veikalą.
gingų padėjimų, reikalaujan tis iš anų gavėnioje apsiėjimo. aiškiai nupiešė mūsų brolių ir symų. Kapinių ižde 1916 m.
Kadangi tas veikalas bus statomas paskutinį sykį, tikimės, kad Gerb. publika
atsilankys į šį Spektaklį kuoskaitlingiausia, idant pamatyt veikalą “OENAVAITB”.
SS
čio pašelpos nuo savo brolių
sesučių tų baisų papratimų pradedant buvo $2,769.06.
X.
Teatralės Kuopos Administracija.
amerikiečių. Pastarojo kalba
Kadangi ant kapinių nėra
prie svaigininčių gėralų.
nepaliko be rezultato: į Su
nei
vieno cento skolos užtrauk
Antras kalbėjo Dr. A. Rut
sivienijimo kuopų prisirašė 4 VARPO PAŠVENTINIMAS. kauskas. Savo kalboje nuro ta, šiais metais manoma tų su
nauji nariai ir aukų nukentė Nekalto Prasidėjimo Šy. M. dinėjo, kaip kenkia alkolis mų sunaudoti kapinių pagra
jusiems nuo karės Lietuvoje Panos parapija susilaukė ant žmogaus sveiatai ir abelnai žinimui, takų iųjaisymui ir pa
surinkta $24.80.
galo vieno iš svarbių dalykų, išaiškino alkolio blėdį. Toliau našiems reikaląms. Reik ti
Aukojo:
būtent, didelio varpo, kuris sekė paveikslų rodymas. Ant kėtis, kad lietuvių šv. Kazi
Juozapas Dukavičia 4 dol. sverial,600 svarų ir išduoda pabaigos buvo monologas miero kapinės su laiku bus vie
Po 2 dol.: — Petras Kviet puikų skambėjimų. Varpų do “Girtuoklio prisiega”, kurį nos iš gražiausių kapinių Chiinis, Rapolas Andriliūnas.
vanojo Pranciškus ir Marijo gyvai ir jausmingai atliko p. cagoje.
' Po 1 dol.: — Magd. Šiulk- na Amonai, seni nuo Town of V. Paukštis. Antro vakaro,
Šnaitė, V. Paukštys, Ig. Dru Lake gyventojai. Parapijonys kovo 13 d., programas taipStverkit meškerės, nesibaidykit b argenų kabliukų; jie yra užtaisyti tiktai
lis. T. Seliūnas, M. Stungienė. Į džiaugiasi sulaukę varpo ir pat buvo įvairūs ir įspūdin
didelėmis vertėmis. Bargenai nėra kampuose, bet visoj krautuvėj. Mūsų
KLAIDOS ATIlAlSIMAS
Po 50c.: — O. Danušiutė, O. išreiškia nuoširdų ačiū jo do gas. Pirmas kalbėjo p. K.
/krautuvė labiausiai globojama, geriausiai garsinama, mažiausiai kritikuoja
Praeitame “Draugo” nume
Stalilionis, J. Enčerls, J. Ja- vanotojams. Pašventinimo iš Pakštas. Kalbėtojas aiškiai
ma ir labiausiai giriama; persitikrin kite patyą,
ryje žinutėje iš Chieagos Au
kušiūnas, J. Pavišalaitė, J. kilmė atsibus nedėlioję, 26 d. nurodė, kokių baisių intekmę
šros Vartų parapijos apie Lie
Bulkunas. Su smulkesnėmis kovo (Marcb), 3 v. po pietų. alkolis daro į visus jį varto
VAIKINŲ PAVASARINIAI SIU
tuvių dienos apvaikščiojimų
visolabo — $24.80.
Tadgi nuoširdžiai visi geros jančius. Nurodė, kad didžiau pažymėta, jog aukų tų dienų
TAI $8.50 —visi padirbti iš vilnonės
Buvo dar keletas deklema valios lietuviai katalikai ma sias nuošimtis asmenų kalėji
sudėta $63. Tame pat nume-Į
mėlynos šaržos, pilkų ir gražių mėly
cijų, kurias pasakė p lės Nor- loniai esate kviečiami daly muose ir bepročių namuose
tyje kitoje vietoje po vardais
nų “eassimeres”, naujausių modelių
vilaitė ir Danušiutė. Du trum vauti šioje iškilmėje. Pašven pakliuvo ten iš priežasties al aukuotoji} pažymėta $64.20. Į
dėl jaunų vyrų, didžio nuo 31 iki 36.
pu dijalogų aliko S. Pėža ir J. tinimas atsibus ant 44 gatvės kolio. Paskui sekė paveislų
Abi viršminėti žinuti yra ne
gerai dirbti ir apdailinti.
Speciali u
'Aušra. Atliko pagirtinai.
ir Fairfield avė., prie Nėk. Pr. rodymas. Toliau — monolo teisingos. Turi būti lygiai
Žodžiu, vakaras nusisekė. bažnyčios.
šiam
išpardavimui
kainuojami
..........
K. A. B. gas “Apsiverčiau ant antro '$64.00
Iš panašių prakalbų galima ti
šono”. Išpildė p. A. KOnoP. Cibulskis.
kėtis naudos.
VYRŲ ir VAIKINŲ PAVASARI
verskis. Užtektinai prijuoki
ROSELAND.
Aspilkas.
no publikų. Šito vakaro pro
NIAI SIUTAI $ 9.85 — visi dirbti iš
(Visų Šventų par.)
GAIVUS KRAUJAS.
gramų užbaigė kun. H. J. Vai
vilnonių
pilkų ir mėlynų “worsteds”
Apie Edbrooke ir 105 gat.
Yra žinomas faktas, kad
čiūnas
savo
prakalba.
Iškal

ir šaržų — didelė gausybė iš ko pasi
atsirado “linksmybės” namai.
BRIDGEPORTAS.
bingoje kalboje kun. Vaičiū kraujas atlieka labai svarbų
rinkti, visi nauji dėl pavasario može
Mat, viena ...
“kumutė” taip
Pas mus užstojus gavėniai ....
. ,įsi- nas papasakojo, kaip mūsų ba žmogaus sistemoje ir už tai
liai, didžio nuo 31 iki 44 — Specia
atsirado ir nuliūdimai, „es tik ■ ,,,kHn”’°: ,k?‘l \r
lai- broliai ir sesutės, atvykę į šių kiekvienas privalo daboti, kad;
liai dėl šio išpardavimo kainuojami
žiūrėk tik šen, tai ten |>aRra-jkn ™
ir muzikos “laisvės” šalį, labai greitai kraujas būtų gerame padėji-j
bai. Kartais net nei nejufio !’’K,',ha
tebedaro papuola po alkolio globa ir, nfe. Tatai galima atsiekti už Į
Žmonės
net
per
3
ir
daugiau
mis pamatai, kad koks varg
užbaigdamas savo kalbų, ragi laikant virinimo sistemų gero-j
blokų
nenurimsta
ir
eina
žiū
dienis persikrausto į atsilsio
no prie blaivybės, kuri teikia je tvarkoje. Užtėmi jus kokįi
Aprėdykit savo vaiką gerai ir padary
rėti,
kaip
“kūmutės”, su “rau
.vietų. Tečiau tai lemta ir ne
žmogui liglaikinę ir .amžinų nors nesmagurhų, nežiūrint!
kit tai greitai. Nauji dalykai yra ga
Vargdieniams. Andai mūsų Jonkakliais” šoka. Apšvietą! laimę.
kaip menkas tasai nesmagu
tavi. Gražių spalvų, gerų audinių ir
“katalikiškiausias” “Katali Kad gavėnios laiku linksmy Trečiojo vakaro, kovo 14 d., mas bštų, tuojaus vartok Tribės ieškotojų atsiranda iš vi
pavasario madų. .. .................................
kas” ėmė ir nusikraustė pas
programe visųpirma pasirodė nerio Amerikoniškų Eliksirų Į
sokių pakampių, tas nėra įsta
Abraomų.
su prakalba p. Al. Račkus. Jo iš Kartaus Vyno. Tokie ne-Į
VAIKŲ ATKINS & FREUND SPEbu. Bet kad į tų sukurį pa
smagumai
gali
būti
netekimas
j
Vargšas sako, būk kunigai
kalba labai visus sužadino.
CIJALIAI SIUTAI UŽ $5 — gražūs
puolė viena vytė, tikrai ne
jį užkerėję, kad žvairos akys
Aiškiai ir nuosekliai papasa apetito, blogas kvapas, atsiru-Į
maišyti siutai, “Norfolk” nuodeliai, su
gražu. Taip gi ir vienas ge
kojo apie alkolio blėdį; gyvai girnas, vėjo diegliai, užkietėji
apraganavo, na ir užrietė ko
dviem porom kelinaieių,
didžio nuo
rokas laisvamųnis skverbiasi į
nupiešė mūsų brolių lietuvių mas, vienok jie reikalauja pri-j
jas. Vienok patarlė sakų, kad
8 iki 17 metų. Specijaliai ....................
bažnytinį chorų , turbūt kad
skurdų ir nelaimes ir sykiu; dabojimo. iMnėtas prapara-į
mirtis priežasties neima; taip
chorui kokių gėdų padarius,
VAIKŲ “NORFOLK” SIUTAI —
aiškino apie blaivybės prakil tas užlaikys virinimo organus!
ir čia, mirties priežastis tu
nes ir tas gavėnioj šokius pa
vilnoniai mėlynų, pilkų ir rudų au
nių idėjų. Užbaigdamas kalbų švariame padėjime, kas ir y-Į
rėjo būti ir apie tai leidėjai mėgo. Daktaro reikia!
dinių, didžio nuo 8 iki 16, gerai ir tvir
skatino ir karštai ragino ra ra pirmas žingsnis link turė-|
gerai žino, bet jie savo laik
Pranašas.
tai dirbti, už.......................... ...............
šytis į blaivininkų draugijų, rėjimo cysto kraujo. Jisai,
raštyj kitaip rašo.
taipgi
naudingas
ir
suteikia!
stoti po blaivybės vėliava ir
Toliaus anie pasakoja,- būk
VAIKŲ “TOMMY TUCKER” SIU
pagelbų
nuo
įvairių
skilvio
li

kovoti
prieš
tų
siaubiyių
al

•‘Draugas” “Katalikui” kelių
NARSŪS PLĖŠIKAI.
TAI — vilnoniai, mėlynų ir pilkų au
užkirtęs, būk kunigai “tautos Kovo 15 d. 7:30 vai. vakare kolį nuo kurio žūsta milžiniš- gi}. nerviškumo, ir ligų paei-Į
dinių, didžio nuo
2l/j iki 8, didelės
ėdikai” sumanė leisti pigesnia trįs plėšikai iškilmingai priva- kas žmonijos nuošimtis. To- nančių nuo užkietėjimo. Kai
vertės, specijaliai už ...........................
kaina dienraštį, tai ir čia išro žiavo automobiliu prie garavau rodyta paveikslai; po to na $1.00. Parsiduoda aptiedo lyg klajojimasT“ Draugas” žo firmos Albert Pietk and pn sakyta monolgas “Skundai kose. Jos Triner, išdirbėjai, j
Sada tik nuo 1 balan. tepradėti Co. ant 1111 W. 34 pi. ir įnėję nelaimingos Senatvės”. Išpil- 1333 — 1339 So. Ashland ave.,]|
1^1
'
eiti kasdieną gi ans (“K-as”) į vidų pareikalavo “formano” dė p. A. Konoveckis. Ant ga- Chicago, UI.
nebagas, nesulaukęs nei tos at įduoti jiems visos dienos už- .lo kalbėjo kun. A. Briška. Aišdienos, nepamatęs pasekmių, darlų _ $1^00. Niekas nesi- kiai nurodė, kad smuklė (sn- Norint palenvinimo nuo|
garaže luinas) v iską naikina : tūrių. skausmo reumatizmo ir syna
k-,kius “Draugus” gali pui o
JB t
UkAii»uą,,»ljaf.ęikafa|. I z n
dyti, pasispardė ir pakj
PRAKALBOS.

Antrų Metų Beeth. Liet, Konservai. Mokytojų

KONCERTĄ

Subatoj, 1 d. Balandžio

“Atlik Tai Per Telefoną”

Šv, Jurgio Par. Salėj

f».

A. Vitkausko

“ Ge n e vaite ”

PBtnyčioj Ir Subatoj Kovo 23,24 Ir 25 d.
Žuvaujant Jūsų Globos.

Geri Drabužiai dėl Jūsų Vaikų

$5.00
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$2-45

