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Amerikos Žinios

Vokiečiai nepaima Verduno
Negali sugauti Vilios. ,

AMERIKIEČIŲ AUKOS.
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MŪŠIAI- RUSU FRONTE.

šovinių, amunicijos, kad ti
...
. ,
tikri, jog vokiečius sumuš
Artinas pavasario skerdy- ,
’ * ° ..
. . , ,
, .
, .
. tuomet ne jie vieni, bet v
nes, prie kurių, kaip rusai
, v,,
_ . .
..
.
•
v.
talkininkai ant syk uzklr
laip ir vokiečiai visa žiema ...
. . v.
..
A . _ .
c
J...
, sianti vokiečius. Tai gali i
uoliai renges. Sumobilizuota ....,. ..
..
T
sitikti viduvasaryj, o rasi
vėl
didžiausios
armijos.
Lau. vėliau.
...
,
,.
...
-y. ,
dar
Dabargi• sako,
kiama generalinio mūšio, ku, . v. . . , . .
. , ”
... , . . . gu vokiečiai atakuoja ir sa
ris turės persverti kares lai,
r
,
spėkas mažina,
imki ton ar priešingon pu
sėn.
Jau rusų fronte ir dabar
galima patėmyti judėjimas, NEGALI SUGAUTI VILLOv
bruzdėsią. Pradžia, berods,
Jau suvirs dvi savaiti, kr
laiminga. Keliose vietose ru- Suv. Valstijos į Meksiką, i
sai smarkiai sumušė vokie- siuntė į 20 tūkstančių karii
Čius. Taip ties ežeru Noroče, menės sugauti Vilią. Než;
kame jie kyliu buvo įsidavę rint tokio didelio skaičiaus
įjpusų liniją, dabar tas kylys greito Suv. Valst. kariuon
tapo rusų nukapotas ir vokie- nė s marša vimo ir tai, kad V
Čiai pasitraukė' atgal, apleidę lą padedanti gaudyti Carrt
net tris linijas tranšėjų. Go- zos kariuomenė — Vilios n
dutzisezki apielinkėje rusai ir- kaip negali sučiupti.
ffi paėmė keletą vokiečių pozi- Vilią vis Bėga gilyn į M<
cijų ir daug nelaisvių.
siką ir taikosi į kalnus j
Dabar pusmilijonė armija sprukti. Dabar Suv. Valst;
vedama generąlo Kuropatki- kariuomenė jau bus į 200 n
»o žūt-būt stengiasi nuvaryti lių į Meksiką nuėjus. Viei
vokiečius buo Dvinsko ir sūga- ką toli su Suv. Valstijomis i
’dinti Vilniaus
geležinkelį.
Ligšiol ta armija spėjo pa
slinkti pirmyn ant 2-3 mylių.
Rusų pasisekimai beabejo
turės pagreitinti Rumunijos
stojimą prieš teutonus. Jau
net ir dabar keletas Rumuni
jos generolų praktjkuojas ru
sų armijoj karės vedime.
STATO ĮVAIRIAS KLIŪTIS.
k

Kaip gen. Carranza daro įvairias kliūtis, galima persiVERDUNAS NEPAIMTAS IR statyti iš šių kelių nuuotikių.
NEBUS PAIMTAS.
Taip gen. Carranza uždraudė
Taip sako prancūzai. Esą Suv. Valstijų kariuomenei į
jau per penkias savaites ban kaikuriuos nuėstus ineiti ar
do vokiečiai nors šiek tiek ar per tų miestų gatves pereiti.
tėliau miesto pasislinkti, bet Suv. Valstijos negali Meksi
viskas perniek. Ką netikėtai kos geležinkeliais naudotis,
pirmusyk užpuldami laimėjo, kad kariuomenei maistą ir atuo ir turi pasitenkinti. Bet municijos pristačius. Uždrau
ir tas, ką yra laimėję, atsiėjo sta ir telegrafo linijomis nau
jiems tokia kaina, kad daugiau dotis.
nebenori pirmyn
briautis.
Del tų tai priežasčių dauge
Kuomet bus pasauliui apreikš lis mano, kad tai todėl daro
ti vokiečių prie Verduno nuo ma, kad Suv. Valstijų kariuo
stoliai, prancūzai sako, j>asau- menę į Meksikos gilumą įsi
Jis turės nusistebėti. Del tų viliojus, po tam užpuolus ir ją
milžiniškų nuostolių vokiečiai sunaikinus.
nustojo darę atakas, kurios Ar tas atsitiks ar ne, netoli
jiems naudos dabar neatnešan moji ateitis parodys.
čios, nes sustiprinti prancūzai
lengvai jąs atmušanti. Inpykę vokiečiai dabar šaudanti iš SUV. VALSTIJŲ SU VOKIE
toli nešančių kanuolių, kad
TIJA KIVIRčIAI.
nors miestą sugriovus, sude Nesenai tapo nuskandintas
ginus.
prancūzų pasažierinis laivas
Sussex. Spėjama, kad Sussex tapo nuskandintas vokie
TALKININKŲ OFENSYVAS čių submarinos. Ant to laivo
DAR TOLI.
važiavo 25 amerikonai. Nors
Kuomet vokiečiai visomis pranešama, kad nei vienas anenuskendo, bet
sjiėkomis gulo ant Verduno, bu merikonas
vo manoma, kad anglai pasi daugelis iš jų tapo sužeisti ir
judins. Jei anglai būtų pradė abelnai jų gyvybė buvo pavo
ję smarkiai vokiečius spausti juje. Pirm tai Vokietija, kuo
Belgijoj, tai vokiečiai būt pa met Suv. Valstijos griežtai
liovę ant Verduno atakas da reikalavo iš vokiečių valdžios
rę, nes būt reikėję tik gintis. atsakomybės už amerikonų gy
Bet anglai nesijudino. Ne vybės atėmimo, buvo prisiža
sijudina nei dabar, kuomet vo dėjusi pasažierinių lnivų ne
kiečiai nuo Verduno tapo at skandinti, o jei ir skandins,
mušti. Anglai sakosi, kad ne tai duos laiko pasažieriams
mėgins vokiečių mušti nei ar laivą apleisti. Bet pasirodo,
timoj ateityj. J*© sakosi vis kad vokiečiai jau priprato su
dar

“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės
lauko, pasakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų
tėvynėje Lietuvoj, skelbia įdomiausius atsiti
kimus iš viso pasaulio.
Žinios paduodamos

kuogreičiausiai.
“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių ka
talikų draugijas, rūpinasi jų reikalais.
“DRAUGAS“ kelia tautišką susipratimą,

platina katalikiškai lietuvišką kultūrą.
“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems
suprantama kalba.
“ DRAUGAS“ PIGIAUSIS.
nantis.

Kasdien ei

“N. Y. Times” praneša kiek
kokiame fonde Amerikoje su
rinkta nuo karės nukentėju
siems. Pasirodo:
Armėnams .......... $500,000.00
Amer. Raud. Kryž. $641,253.75
Belgijos šelpimo.
fondui ......... $1,087,277.00
Malonės komiteto
fondui ............. $666.425.18
Kardinolo Mercier’o
fondui ............... $1,830.00
Valijos princo
fondui ............. $158,954.07
Francijos moterų
kūdikių fondui $151,000:00
Karės vakacijų
komitetui ........ $242,227.00
Francijos karei
viams .............. $141,000.00
Lenkų šelpimo ko
mitetui........... . $255,834.00
Žydų šelpimo ko
mitetui .........

“DRAUGAS“ metalus
tekaštuos tiktai
TRIS DOLERIUS, pusei metų $1.75. Čikago
je, siunčiant pačta, metams puspenkto dolerio.
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nu
meriais tereikės mokėtįjįk PO VIENĄ CEN
TĄ UŽ NUKĘRI.
r‘ T '
7'- S. L. R. R. A. sąnariai gali gauti dieffraštį “Draugą“ metams užsimokėję TIK $2..
Užrubežyje “Draugas“ dienraštis me
tams $6.
KURS DABAR UŽSISAKYS “Drau
gą“ dienraštį ir prisius už jį
TRIS DOLE
RIUS, GAUS DOVANŲ: LIETUVIŲ KATA
LIKŲ METRAŠTĮ.

Eis ir “SAVAITINIS DRAUGAS”, Me
tams jis kaštuoja tik $1.50.

Atskiras numieris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

Pėtnyčloj,

31 d. Jau išeina 1

“Draugo”

dienraščio numeris

Visus lietuvius, ypatingai lietuviu katalikų prakilnius
veikėjus kviečiame kogreičiausia užsisakyti dienraštį ir pa
skleisti jį koplačiausiai visoje savo apielinkėje.

mano pradėti veikti. Jei vo-,
kiečiai nenustos laivų su ame-'
rikonais skandinti, žada su jų!
valdžia visus ryšius pertrauk-!

VOKIEČIAI SOCIJALISTAI
PASIDALINO.

PORTUGALIJA IŠSTATYSIANTl 100,000 KARIUOMENĖS.

Iš Berlino bevieliu telegra Vokietijos Portugalijai ka
rės apskelbimas, pastarąją nefu pranešama, kad vokiečių
gązdina. Portugalija nesusi
Nors tūli pranašauja, kad socijalistų atstovai skilo į dvi siekia rubežiais nei su viena
Suv. Valstijos įsitrauks į ka grupi. Skilimo priežastis, kaip kariaujančia valstija. Prie jos
rę, bet vargu tai įvyks. Vien pranešanfta, yra nesutikimas vokiečiai
dasigauti tega
tik kad Suv. Valstijų su Vo dėl vokiečių sulnnarinų veiki li tik laivais, o tuo tarpu ang
kietija santikiai taps šiek tiek mo. Laikytame socijalistų at lai vokiečių laivams neduoda
stovų susirinkime buvo nutar
intempti ir nedraugiški.
ta prašalinti iš socijalistų par progos toliau, kaip vokiečių
tijos atstovą Ilaase, ant tų užminuotų vietų pasirodyti.
KAS RUMUNIJOJE.
pačių pamatų, kaip buvo pra Bet jei vokiečiai liktų pergalė
Iš tikrų šaltinių sužinota, šalintas kitas socijalistų at tojais, tuomet, žinoma, ir por
kaip praneša “Tribūne“, jog stovas dr. Liebknecbt, t. y. dėl tugalams prisieitų šiuo tuo at
sakyti. Tai gi portugalai da
Rumunija galutinai nutarusi
neužlaikymo
partijos
discipli

prisidėti
talkininkų pusėn.
bar ir rengiasi išstatyti 100000
.Ji tik laukianti valandos, kuo nos. Tuomet mažesnė socija kariuomenės, kad šiek tiek su
met anglj - prancūzų armija listų atstovų daliė susirinko, mažinus vokiečių laimėjimo
pradėsianti veikti priešais' nutarė išstoti iš partijos ir su
šansus. Ąr tas 100,000 kariuBulgarus ir vokiečius ant Bal daryti atskirą frakciją. J nau
mepės bus siųstas Pranefizikanų.
L
ją partiją ineipa 18 socijalisRumunija galina aibes amu lu atstovų. Išviso socHakstu jon prieš vokiečius, ar j ko-

litika kaslink Meksikos reikalų
Labiausia pyksta už paveliji
mą, be pasitarimo su kongre
su, Carranzai operuoti Suv.
Valstijų rubežiuose.
Opozicija tvirtina, jog ir
Carranza toks pat plėšikas,
kaip ir Vilią ir tokiuo būdu
Suv. Valstijų parubežiuose
niekuomet neįvyks ramumas.
Kai-kurie kongresmonai sa
ko, jog šis jų prezidento pa
velijimas jokios svarbos kol
kas neturi. 'Jis-turi būti pa
tvirtintas senato.

Išviso $7,390,286.81
Visus gausiai šelpė, tik lie
tuvius užmiršo.
Tf^0O,OOODOL
IŠLAIDOMS.

Senatas Suv. Valstijų pa
staruose posėdžiuose nutarė
asignuoti 11,000,000 dolerių įrengimui valdiškų amunicijos
fabrikų.

ATIDUODA FABRIKĄ
DARBININKAMS.
Henry Doherty, viens iš di
džiausiųjų šilko fabrikantų
Paterson’e, N. J. pasiūlė savo
darbininkams paimti fabrikos
Valdymą į savo rankas. Jis
tiktai reikalauja išmokėti jam
kasmet 8 nuošimčius (procen
tus) už indėtąjį į šią fabriką
kapitalą.
Darbininkai tvirtina, jog jų
fabrikantas tokiuo darbininkų
draugu pasidavė bijodamas
streiko, kuris gali apimti 30,000 žmonių. Doherty sako,'
jog jis tą darąs tik iš geros
širdies, norėdamas pagerinti
būvį darbininkų, be jokių kitų
tikslų.
c

1,250,000 DOL DEL
APŠVIETOS.

, ROOZVELTAS GRĮŽTA.

MAŽA DARBININKU

- NU° ADMINISTRACIJOS.

Buvusis prezidentas Suv.
Valstijų
pulkininkas RoozvelJ. D. Rockefeller’io apšvie
tos komitetas praėjusiais 1915 tas, svečiavęs ant West In
metais tik įvarioms kolegijoms dijos salų, grįžta Amerikon.
paaukojo 1,250,000 dolerių.

\ .
Kanadoje didžiausi stoka
larbininkų. Iš priežasties ka•ės niekas nenori ten važiuoti,
t)abar įvairiuose Suv. Valstiių miestuose Kanados vaiižios atstovai samdo darbininuis. šią vasarą reikėsią ten
10,000 darbininkų.

CIJOS.
Visus savaitraščio skaitytojus, kurių prenumerata yra išsibaigus, kviečiam© veikiai atnaujinti. Ša
vaitraštis
“Draugas“ eis,
kaip ir ėjęs. Prenumeratos
kaina nuo 1-mo balandžio

1916 bus tiktai $1.50. KuI/OKIEČIŲ IR RUSU FERAI. riV prenumerata yra išsibaigus ir neatnaujįs šia saNesenai New Yorke (Madi-Z
.
c
n t \
i x - vaite, sis numeris bus pas-

?on sąuare Garden) vokiečiai
.
••
parengė didelius ferus. Pel- Kutimsnas buvo skiriamas nukentė»• L. N. K. A. nariai paš
iusiems dėl karės Vokietijos, taromis savaitėmis kai-kuVengrijoj, Bulgarijoj ir Tur- rie gaudavo net po du eg-.
cijoj. Ferai turėjo geriausį pa- zemplioriu. Tas buvo dėl to,
d sekimą. Didžiausios salės kad kiti jau gaudavo iš pernegalėjo visų sutalpinti. Tarp nikščių metų ir vėl iš nausvečių matėsi daug augštų j0 j y adresus atsiųsdavo
šios šalies valdininkų. Skait- Centras. Toliaus to nebus.
Iingai lankėsi ir žydai. Gry- įjuq gįos gavajtės siusime
™’Sn"kar* “
tiktai tiems' kuri’adresua
?.

.....

. .

Vokiečius pamėgdžiodami ir
<
vrusai parengė panašius feru3.
I),.ja, tik įrengime jų tarp rusų nebuvo tokios vienybės
kaip pas vokiečius ir ferai nenusisekė,, pilnoje to žodžio
prasmėje. Viena rusė — poma iš savo lėšų paaukojo komitetui $4,000, kuris ir tapo
nusiųsti vardu tų fcrų Rusijon pabėgėlių sušelpimui.
-------------------

gavome iš Centro Raštinės.

® .
Visiems
_ . .

..

.

nepndavusiems

Centrai antrašą, nors ir sen^®ms Susiv. nariams, laikrastį esame
priversti 811laikyti,
S. L. R. K. A. nariams
Dienraštis “DRAUGAS” •
yra pasiūlomas
atpiginta
kaina, tiktai už $2.00 metams. Tas atpiginimas nepasiliks ant visados. Todėl

PYKSTA ANT PREZIDENTO, kviečiame

veikiai

uzsipre-

DRAUGAS

Kovo (March) 30, 1916, N. l'

Mūsų miesto “cicilikučiai” skaitytojams nuo seno žinoma, vynės reikalams susirinkusie niems metams valdyba, į ku
nesiliauna ir gavėnios laikui New Britaino lietuviai su ji sumetė $13.45. Padengus rių įėjo sekantieji: pirm. —
užėjus linksminties, ūžti, pik rengė “Tag Day” nukęntėju- prakalbų surengimo išlaidas Vyt. Danilevičius; rašt. — p-lė
tinti savo bjauriais pasielgi siems dėl karės naudai ir su likusieji pinigai tuojaus bus Liud. Jonaičiutė; ižd. — Kaz.
rinko 702 dol. (nors p. J. J. nusiųsti Tautos Fondan.
mais dorus žmonis.
Andriuškevičius; kasos globė
larbo,
nuo
scenos
bėgo.
To

kytojų
—
p-lę
Malviną
HoroGerdauskas sako, kad apie 600 Po rinkimo kalbėjo antras jai: Ant. Baranauskas ir N.
BROOKLYN, N. Y.
Maineris.
deckaitę. Jinai mokino ang liau atlikta monologas “Pros
dol.). Nejaugi p. J. J. Ger svečias p. A. Račkus. Šis pre Ventis. Senasis Tautos Fon
A. Bulotos prakalbos.
lų kalbos: skaitymo ir rašto, titutė”. Jis tai ir patiko mū
dauskas ir “Vien. Lietuvnin legentas gražiai papasakojo a- do komitetas išdavė savo dar
PHILADELPHIA, PA. _ kų” yra priešingi nukentėju pie lietuvius socijalistus, jei bavimosi atskaitų. Pasirodė
Kovo 12 d. š. m., čia atsi taip-pat vienų vakarų pašvęz- sų “socijalistams”. Ar ne
buvo nesenai atvažiavusio iš davo lietuvių kalbai, tai visai vertėtų mūsų “socijalistams” Bažnytinis koncertas vardo siems dėl karės aukų rinkimui, tik juos šituo vardu galima viskas vedama geroje tvarko
Petrogrado A. Buloto su žmo mažai lankėsi. O dabar jau visupirma pamėgti tyresnę
gėdindami rengėjus ir “špitol- pavadinti. Socijalistams be- je ir ačiū jo veiklumui Rodienoje
kun.
Juozapo
Kaulakio.
dailę,
pasitobulinti,
tada
prie
na ir Žemaitės prakalbos. Pra tik po kelis pradėjo lankytis.
ninkais” aukų rinkėjus išpra- abejo kėlimas aikštėn jų ne chesteryje lig šiam laikui nuL. Vyčių 3-čia kuopa, kovo vardžiuojant? Pas aukų rin
kritikos kibti.
kalbas surengė “Laisvės” re
švarių darbelių netiko ir net kentėjusiems dėl karės surink
Mokintu, kad ir vienas tik
19 d., surengė puikų koncertų kėjus, vyrus, merginas ir vai
dakcija. Pirmiausia kalbėjo
kai-kurie iš jų bandė kelti ta $1,052.27 pinigais ir išsiųs
Minėtas koncertas nusisekė. pagerbimui visų mylimo vie
paliktų.
apie šelpimu pabėgėlių Vilniu
kus, matyt daugiaus yra pasi triukšmų, ardyti tvarkų.
ta 5 didelės skrynios drabu
T. M. D. 15 kuopa kų tik tinio klebono, kun. J. Kaula šventimo ir gero velijimo, ne
je Žemaitė. Po to trumpai a- Mokytojai nesmagu matyti
Žmonių ant prakalbų iš prie žių. Nutarta 700 dol. tuoj nu
pie karės baisenybes papasa tokį apsileidimų, nors jinai ir susitvėrusi. Koncertų atliko kio.
gu pas tokius ponelius, kaip žasties blogaus oro susirinko siųsti T. Fondo iždininkui p.
kojo Bulota. Jo gi žmona per sako, kad ir vienas ateitų, vis labai gerai. Buvo deklemaci- Pirmausią buvo sakomos ei J. J. Gerdauskas. Kų gero y- neperdaugiausia.
B. Vaišnorai. Reikia patėmyskaitė “pirmeivių” draugijos vien mokintų. Taigi, jaunime, jų, monologų, dainų, muzikos lės, kalbos sveikinančios gar ra nuveikęs ir kiek nukentė
Jaunas Vytis. ti, jog šios aukos tėvynei
•‘Žiburėlio” įgaliojimų, sulyg neapsigaudinėkime patys sa kų šilelių ir magiškų štukų. La bų vardininkų. Kalbėjo: M. jusiems aukų yra surinkęs p.
yra vienų lietuvių - katalikų,
kurio jie gali tosios draugi ve. Per vienų žiemų daug ga bai puikiai deklemavo p-lė Na- Šlikas, J. Grigaitis, J. Jakštys, J. J. Gerdauskas? Vietoj prie
Laisvamanėliai šio miesto su
jos vardu rinkti aukas moks lima išmokti, bet ne viskų, te talija Ereckaitė, o p. K. Vai- d-ras Klimas ir A. Užumec- švento darbo prisidėjus, jis
savo kuopelėmis ir “progresy
CARBONDALE. PA.
leiviams. Tuojaus buvo ren eiau nenuleiskime rankų, nes čiūnas monologų pasakė. Žmo- kas. Po prakalbų sekė dainos, per savo lygius laikraščius
viniais” rateliais tame dalyke
nių apsilankė nepaprastai! Skaitlingas Vyčių choras va- dar tų darbų niekina! Po to čionykščiai lietuviai. Aukos.
laikas neskatinamas bėga,
kamos aukos.
visiškai apsileidę, ir nieko, ar
daug, berods, apie 400, daugu dovaujant vargonininkui p. kio darbo, p. J. J. Gęrdausmes
jo
neišnaudojame.
ba labai maža kų teveikia.
Pasibaigus rinkimui antru
mai neužteko sėdynių — pri Hodelei žavėte žavėjo visus ką kitaip negalima pavadinti, Mūsų mažame miesčiuke ir
atveju kalbėjo A. Bulota. Šį
lietuvių visaimažai tėra. Bet Nejaugi jiems Lietuva nėra
Atsibuvo paskaitos.
siėjo ir pastovėti. Pelno bus klausytojus. Be choro šiame kaip tik dvasios skurdžiu.
tasneskaitlingaslietuvių
bu- tėvynė?
Prie šių pastarųjų
kartų prelegentas jau pradėjo
koncerte dalyvavo ir solistai.
Kovo 12 dienų Vyčiai su apie 60 dolerių.
relis yra gan susipratęs, gyve- priklauso ir “tautiškoji” Lie
peikti svetimų “tavorų”, o
Nauji vargonai.
rengė paskaitas. Vedėju buAd. Debesiūnas. P-lė P. Karuziutė pritariant
tuvos Didžiojo Kunigaikščio
girti savųj į. Tas jam sveti
piano padainavo “Avė Ma- 12 d. kovo buvo pašventinti na visi vienybėje, priguli į draugija.
vo vargon. O. Rasmauskas.
Kų ji tautai yra
ngas “tavoras” — tai Lietu
ria-” Millard’o ir “Skubink didžiuliai šv. Andriejaus baž draugijas. Iš draugijų reikia
Patiekta gražus programas
paminėti
šv.
Antano
draugijų
i
nuveikus?
Kiek
aukų surinvių draugija nukentėjusiems
ELIZABETH, N. J.
prie Kryžiaus” Č. Sosnausko. nyčioj vargonai. Nors var
Kaipo gavėnės laikas, vedė
ko taip svarbiam dalykui, kiek
nuo karės šelpti, ant kurios jas paskaitas pradėjo ir už
P-lė A. Mickūnaitė giedojo so gonai antrarankiai, bet išžiū ir SLRKA. 140 kuopą.’ Pir sušelpė savo brolių ir seseriį?
Jaunutė
Vyčiu
kuopa.
pečių dabar guli visas aprū
lo “Šventa Marija” — Mo- ri kaip nauji, gerai ir atsa moji draugija gyvuoja gerai, Nejaugi ir jiems Lietuva ne
baigė malda.
pinimas
lietuvių
pabėgė
Kovo 19 d., mūsų miestelyj niuškos. Užbaigiant koncertų kančiai groja. Už vargonus susirinkimai laikomi apsčiai,
Pirmučiausia
paskaitė
p-lė
Tiesa, gal mūsų
lių,
kurios
skyriai
yt
įvyko naujai tveriamos Vyčių choras sugiedojo: “Sužadink mokėta pusantro tūkstančio. SLRKA. kuopa veikia biskį tėvynė?
“tautiškoji” draugija neturi
tinklas buvo aprietų Lie- A. Stravinskiutė temoje: “A- kuopos susirinkimas. Į susi
,
jausmus”. Kaip solistai, taip Vietinių lietuvių pažangumas, silpniau.
pie
tėvynės
meilę
”
.
Antras
tuvų, o dabar ir Busijų.
rinkimą žmonių atėjo mažai. ir choras atliko savo užduo- prakilnumas ir čia apsireiškė, Užėjus nepaprastiems lai laiko užsiimti tokiais nieknie
kiais, kaip atgaivinimu savos
Tai negera, pasak jo, draugi skaitė vakaro vedėjas, p. 0. Susirinkusieji Vyčiai nutarė
tę kuogeriausiai. Visi susi kadangi aukų vargonams su kams dėl mūsų tėvynės, kuo tėvynės, nes visų laikų užsi
R.
—
“
Iš
daktaro
M.
Harvey
ja, tai “klerikališka“ įstaiga.
artimiausioje ateityje pareng rinkusieji išsiskirstė pilnai pa metė 1,000 dol. Pagirimo ver met visose lietuvių kolonijose
pasakojimų
”
.
Buvo
daug
nau

Prastų žmonių šelpimu ji nerenka Lietuvai aukas ir mū ima tik pardavinėjimu rudžio
ti prakalbas, idant supažin tenkinti šia pramogėle.
ti
New
Britainiečiai
už
tokius
dingų
patarimų
dėl
jaunimo.
kiek terūpinasi. Ji steigia sa
sų padangėje viengenčiai para ir “tautiškos” Didžiojo Kuni
dinti žmones su Vyčių organi Prie surengimo vakaro dau gerus darbus.
natorijas, gimnazijas, o žmo- Reikia priminti, kad tokis zacija, josios tikslu, svarba ir giausia pasidarbavo p. S.
ginti p. V. Murauskio per šv. gaikščio degtinės. Gėda to
Darbininkas.
nės, pasak jo, dėlto vargų ken- skaitymas. kaip Py O.
Antano dr-jos susirinkimų su kiems “tautiečiams” už to
po Velykų sulošti vakarėlį.
Kvietkus
it
J.
Hodelė.
ęia, nėra ganėtinai prižiūrimi, mauskio, tai tikrai traukia Daugiausia pasidarbavo prie Grynas pelnas likęs nuo to
aukojo Tautos Fondui $7.35. kius “tautiškus” darbus. Juk
aprūpinami. Nepatinka ponui žmogų prie klausymo, tartum, sutvėrimo mūsų kuopelės da koncerto paskirta ūukentėjuVincas Murauskas ir Ado nai būtumėm pražuvę tokių
DU B01S, PA.
sakyte
sako.
Tokių
vakarų
pa

Bulotui ir tas, jog tose gimna
mas Leskauskas po $1.00; K. “tautiečių” pėdomis eidami.
bartinis
josios
pirmininkas
p.
s
įe
ms
nuo
’
karės
tautiečiams.
kuodaugiausia.
Kasyklose užniso lietuvį.
Vinickas, Mikas Makusiavi-į
gausi auka sudėta Ro
zijose ir poterių mokinama/ geidaujama
P. L. Audinis. Garbė jam už
Trd&iškių Baltrukas.
Žmonių
buvo
nedaug.
Dau

ne “cicilikų” dvasioje jaunuo
Kovo 18-tą d. šių metų pa čius, A. Kresinietis, M. Sėd-1 testerio lietuvių-katalikų ant
tai.
giau
buvo
merginų.
Matyt,
menė auklėjima.
tiko didelė nelaimė Juozų liskas, D. Zdonas, K. Kadi-savo tėvynės aukuro patvnttNetvark—ietis.
merginos
daugiau,
mąsto
apie
t,k žmonėm sve»BALTI MORE, MD.
?' Po prakalbų p. Bulotui bu
Mockeliūnų.
A. a. Juozas šius, F. Vinickas, K. Rama-|na faktl>’
ateitį.
Bravo,
sesutės
!
ko
proto,
o
neapsvaiginti
vo užduodami iš publikos
Mockeliūnas dirbo anglių ka nauskas po 50c. Smulkių aukų
žodis
korespondentams.
“
tautiškąja
“
degtine,
tik tiffri
Mergelė.
ALLENHURST, FLO.
Mausimai.' Viens iš atsilan
syklose. Tų dieną jam bedir 85c.
katalikai, yra tikrais tautie
Baltimores kolonijoje yra
kiusiųjų užklausė Bulotos, ko
K. Kadišius.
bant puolė ant jo didis akmuo
Nepaprastos sutoktuvės.
čiais, karštai atjaučiančiais
nemažai atsižymėjusių veikėjų
kios draugijos jis yra dele CENTRAL BRDOKLYN, N. Y.
Kovo 14 d., š. m., čia buvo tautinėje dirvoje.Vieni yra ir užmušė ant vietos. Velio
savo tautos reikalus, mylin
guotas, Amerikon. Bulota ant
nis buvo dar jaunas vyras —
nepaprastos
vestuvės.
S.
Hočiais savo tėvynę ne žodžiais
atsiyžmėję scenoje, kiti kitose
49 kuopa Vyčiu
,
to atsakė, jog jis jokios drau
ROCKFORD, ILL. ,
well 45 metų amžiaus vedė srityse. Baų^o. baltimoriečiai. 32 metų amžiaus. Prigulėjo
ir rikeiųąįs^..bet^ntąį^ Ur
gijos neatstovauja, jį čia kvie
Nedėlioję, kovo 19 dienų, čia Mergaitę M. Fleming 11 metų.
prie vietinės Saldžiausios Šit
bais ir pasiaukojimu. Garbė
gali pasididžiuoti pasižyniėju-:
Atsakymas Dudučiui.
tėpatys amerikiečiai. Dar bu-! atsibuvo Vyčių 49 kuopos su
Pirm nekurio laiko ji pabėgo siais rašytojais-koresponden dies V. Jėzaus draugijos. Pa 11 numeryj “Laisvės” til tad didi Rocliesteriečiams ka
vo užduotas kitas klausimas: sirinkimas. Susirinkimas bu
nuo tėvų iš Sarosoto’s, Flo. tais, kurie taip nuosekliai ap liko didžiausiame nuliūdime po neteisinga- žinutė, “Kovo talikams už tą darbą. Reikia
kodėl advokatas Janulaitis, vo įvairus, žingeidus, gyvas.
r?ėvai sužinoję apie ištekėjimų rašinėja “Drauge” vietines moterį ir dvi dukterį.
su bedieviais”. Ponas Dudu tikėties šis naujas skyrius dftr
pirmeivis, neatsiskirė nuo to- Malonu žiūrėti, kad ta jau
Kovo
30
iškilmingai
tapo
uoliau darbuosis savo suvat»os draugijos, kaip" jis pats nutė kuopa taip smarkiai pra savo jaunutės duktelės tuo naujienas. Ne visi teėjau tei palaidotas su visom apeigom tis rašo, kad K. V-lis užpolęs
gintos
tėvynės labui. Taigi,
jaus davė žinių policijom Ne- singi. Sakysime, Bl. KadaguS. Žilinską, kuriuodu dirbą
•praneša savo laiške, išspauz- dėjo veikti, darbuoties, didė
šv.
Bažnyčios.
vienoje dirbtuvėje, ir norėjęs visi mvlentieji savo tėvynę
•dintame “Dilgėlėse“. Bulo ti. Beveik kiekviename susi trukus, kovo 17 dienų, abu tis, rašydamas sieksninius
Du
Boisietis.
jaunavedžiai tapo suareštuoti.1 straipsnius užsipuldinėja ant
kumščiu jį sumušti už tai, kad spieskimės prie vietinio T.
ta ant to nieko tikro negalėjo rinkime kas kart prisirašo
pastarasis netikiąs nei į Dievą Fondo skyriaus, atmindami,
atsakyti, pažymėdamas
gal daugiau naujų narių, daugiau Jų nugabeno pas tėvus, o jos kaikurių asmenų bei įvairių
jog Tautos Fondas su šiandie
vyrą, S. Hovvell, iki teismui draugijų, kaip antai,, ant Vy
tai klaida, gal redaktorius veiklių vyrukų.
Susitvėrė šv. Kazimiero Ber nei į velnius.
pasodino
kalėjiman.
čių,
reikalaudamas
didesnio
P. Dudutis tur-būt nežino niniu jau daleliu kapitalu- y“Dilgėlių” apsiriko — jis pa- Po velykų minėtoji Vyčių
naičių
draugija.
Žinovas.
veiklumo. Kone kiekviename
tikro stovio dalyko arba pra ra tautos atgaivinimo viltis, ostengsiųs , ateityje sužinoti kuopa nutarė surengti smagų
“Draugo” num. gali rasti pa Kovo 26 d.,- š. m., vietinė silenkia su tiesa. Buvo taip:
Jautraširdis.
teisybę to fakto.
vakarėlį, su įvairiomis pramo
peikimą
veiklesnių
asme

je šv. Juozapo parapijoje, a- kuomet S. Žilinskah atėjo pas
• Antros tųjų pačių asmenų gėlėmis.
LEVVINSTOty. ME.
nų.
Reikalaujama
nuo
jų
čifl pasidarbavimui gerb. kle mane ir-prašė, kad aš jam
Vytis.
prakalbos-buvo kovo 15 d. Įdidesnio
pasirodymo.
Gi
CICERO, ILL.
bono, susitvėrė šv. Kazimiero* duočiau dvasią šventą; nesu
Vyčių veikimas.
spudžio ir šios prakalbos į
Vyčiai, rodos, gana daug Bernaičių draugiją. Jos tiks- radęs tinkamo, atsakymo į šį
Neteisinga žinutė.
Kovo 12 dieną. š. m., vieti pasirodo, tiktai turėdami dau
klausytojus nepadarė, tuolaBINGHAMTON, N. Y.
las toks pat kaip ir Panelės nesąmoningą klausimą, paė
nė
11-ta
Vyčių
kuopa
laikė
sa

biau nei vienas iš prelegentų
giau priešininkų, kaip narių, švenčiausios Marijos Mergai miau medinį šipulį ir mečiau Vienuoliktame num. “Drau
“Socijalistai” nupeikė
vo susirinkimą. Per šį susi nekiek tegali kol kas nuveikti.
ne turi iškalbos ir dažniausia
čių draugijos, t. y. lavinties ti- į augštą. Kada ta skiedra lei go”, korespondencijoje apie
koncertą.
rinkimą nutarta ant balandžio
savo prakalbas skaito iš poVyčių 14 kuopos veikimų, pa
Bl. Kad. dažnai papeikia[kėjimiškai, draugiškai, rasypiero. Daugumas žmonių pimr “Laisvės” 21 num. patėmy- 8 d. surengti vakarą su vaidi Vyčius, kad pastarieji mažai me, skaityme, kalboje 'liet.) dosi žemyn jam tariau: Štai žymėta būk šv. Grigaliaus gie
tau nusileidžia dvasia šventa.
Loši rengia vakarų. Tiesa, mažai
laiko pradėjo skirstyties. “Ci- ta korespondencija, kurioje nimu ir prakalbomis.
giedojime ir t.t. Prie to šv. S. Žilinskas nieko neatsakęs dorių dr-ja, susidedanti iš su
olikai” apsigando. “Laisvės” nupeiktas T. Mš Dr. 15 kuopos mui pasirinkta veikalas “Šv. jų surengė, bet rengė svar Kazimiero Bernaičių dr-ja tu
lenkėjusių ir senų narių be jo
redaktorius, šių prakalbų ve koncertas, atsibuvęs kovo 5 d. Elžbieta”. Be to p. S. Bug- biems tikslams ir daugiau pa rės savo kuopą Tarnaujančių nuėjo atgal į savo vietą.
kios svarbios priežasties atsi
Taigi matote, gerb. skaity
dėjas Pruseika pradėjo bar- Ten pasakyta, kad pet rėkimą navičius perskaitė iš “Darbi, darė negu kitos draugijos. Vy- prie mišių ir kuopą platinto- tojai, kad čia jokio pasikėsini sakė dalyvauti 5 d. kovo Vy
ties, šaukti. Kai streikų vest, nieko negalima buvo suprasti. mnte” straipsni ap'e «pando. jiai gurcng- vakarą parapijog
jų katalikiškos literatūros — mo sumušti nebuvo ir būti ne čių parengtose prakalbose. Ksako Pruseika, tai jiems pa Tiesą pasakius, minėtas kon galybę ir jam patarius visi su naudai. Pelnė $74.00. Pas- laikraščių ir knygų.
są toji giedorių dr-ja priešin
galėjo.
Buvo
vientik
juokai^
sirinkusieji
nutarė
uoliai
užsidėjome, o su aukomis jų nema eertas nebuvo toks, kokius mė, ,kui Tautos Fondo skyriui įga- Lai gyvuoja, auga, žydi ir o p. Dudutis net visuomenei ga Vyčių organizacijai.
či„g
tyti ir nebaigę klausyti bėga gia “socijalistai” ir kokius imti katabk1Skos spaudos pla-.|jotinig užkTietė tuog
Mes žemiau pasirašę už- _
bujoja naujai susitvėrusios skundžiasi, kelia triukšmą. Gal'
Tam darbui išnakta .VvH
Wng aktoriug> kad at.
pro duris. “Ateis jie kitą kar jie parengia. Koncerte nebu timmn
ginčijant
tą faktą. Jokios ne
mergaičių ir bernaičių drau laikraščiai, neturi ką svarbes
ų veikalą nau. gijos !
tų pas mus, tai kumštį mes vo jokių šlamštų be dailės net atskira komisija, suside-l,^,,^^
apykantos prieš Vyčius šv.
nio rašyti, kad talpina tokias
jiems parodysim”.
tvarinėlių, atvaidinančių tėvy dantį iš sękancnį asmenų: 9.j(|ai nukentėjusių nuo kayės.
Grigaliaus giedorių dr-ja ne
Užgirdęs.
melagingas žinutes kvailinda
Banane,aus,
J.
Jarošaasko,
Tolįaa>
Pondo
m#t
turi ir negali turėti. Negalė
Žodžiu sakant žingeidžios nę ir gaivinančią jos meilę.
mi tuo žmones.
V.
Valandytės
ir
M.
Dailidaidamag
Vy{hj
paj
.
gag
atgiunt4
jo
drauge su Vyčiais dalyvau
O mūsų “socijalistams” už
nebuvėlių svečių misijos.
K. V—lis.
tės
MELROSE
PARK,
ILL
ti parengtose prakalbose tik
tat ir nepatiko!
Kuomi baigsis?
įgaliotinius, kad užkvietus Vy
Letvinsfono
Vytis.
iš priežasties vėlo gavimo užčius prie aukų rinkimo tarpe
Vyčių prakalbos.
Korespondentas
Kaip jie pasirodo?
ROCHESTER, N. Y.
kvietimo. Baugumas „ari, b,
svetimtaučių Velykų antrą
Nedėlioję, kovo 26 d. Frank
Mūsų “socijalistai” papra
vo issiskirstę ir sn esančiais
dieną. Ir čia Vyčiai parodė Jamis svetainėje, 3 vai. po
stai mėgia tokią dailę, kurio
Naujai
susitveręs
T.
Fondo
negalima buvo sudaryti chorą.
HARTFORD, CONN.
WESTVILLE, ILL
nemažai gy vumo. Vienbalsiai pietų, 22 Vyčių kuopa paren
je išniekinama liaudis, išjuo
Skyrius.
Pirm. K. Mikalauskas.
nutarė ir pasižadėjo išleisti a- gė prakalbas. Kalbėtojais bu
Iš didelio būrio atsiranda kiamas jos tikėjimas ir įsitikDarbai.
» j
.
.
Rašt. V. Paškevičiūtė.
pie 100 narių aukų rinkimui.
visokių.
rinimai. Jų patiektuose va Pastaruoju laiku darbai mū Tai taip darbuojasi vietiniai vo užkviesti p. L. Šimutis ir Kovo o d., pas mus tapo įsteigta T. Fondo skyrius. LigLietuvos Vyčių 6-ta kuopa karuose dailės nei neieškok. sų padangėje žymiai susilpnė Vyčiai. Lieka vien palinkėti, p. A. Račkus, “Vyčio” redak
šiol čia darbavosi T. Fondo
skaitlinga, tik nežinia kokia Andai, vasario 26 dieną LSS. jo. Pirm dar dirbdavo kasyk kad visas mūsų jaunimas per torius. Pirmasis iš jų kalbė
Piln. Blaivininkų vakaras.
komitetas, susidedantis iš at
jo
apie
vargą,
skurdą
mūsų
33-Čioji
kuopa
parengė
vaka

lose
po
5-6
dienas
į
savaitę,
.priežastis kalkiniuos sulaiko
siimtų tokia mintimi ir pasi brolių nukentėjusių dėl karės stovų katalikškų draugijų. Pa Kovo 26 d. šv. Antano pa
nuo veiklumo. Ar jie taria rą, kuriame dalyvavo ir “Anš- dabar vos tedirbama 3 dienas. šventimu tautos labui.
ir ragina visus koduosniau- aiškinus kun. Kasakaičinų jog rapijos svetainėje P. Blaivi
sau, kad lai kiti veikia, ar pri ros” dr-jos choras. Choras Nuo balandžio 1 dienos žada
Vytis K. Ž. siai šelpti tuos nelaiminguo platesniam ir pasekminges- ninkų 37 kuopa buvo surengu
sižiūrėję, kaip kiti sėdi ran gražini sudainavo, už ką sma visieniR darbininkams padidin
sius. Jam bekalbant buvo ren niara veikimui, reikalinga yra si puikų vakarą. Vakaro pro
Digekas sunėrę ir nieko neveikia, gu ištarti nuoširdų ačiū. Kas ti mAžuma mokestį.
NEW BRITAI N, CONN.' kamos aukos. Aukojo: L. Zu- sutverti skyrių, kuriuo nariu gramas buvo trumpas.
taip-pat nuo vięg-ko rankas link kitų, tai tik šlamštai ir riams už toną iškastų anglių
perka, J.- Deokas, J. Urbelis gali tapti kiekvienas, užsimo Atidarė vakarą p-lė B. Šatpakrato. Neapsiriksiu pasa prastai buvo atlikti. A buvo bus pridėta 3 centai, o visiems
Tuščias aimanavimas.
ir J. Bnta po $1.00; S. Berno kėjęs į metus nemažiau kaip kaitė. Paskui kun. A. Ežerskęs, kad pusė narių yra ap^ garsinta, kad vaidinsią ge kitiems darbininkams 5 centai
“Vienybės Lietuvninkų” 10 tas, Ig. Bersienas, A. Ankse- 1 dol., visi sutiko ir tuojaus kis kalbėjo apie blaivybės ivi
tingusių. Čia tuojaus ir pri- riausi Binghamton’o artistai. ant dolerio.
num. p. J, J. Gerdauskas pra levičius, F. Aleksandravičius, prisirašė prie tveriamojo sky kalus. Po to dar buvo suloš
nintriu į kokius dalykus žiū- Vienas išėjo lyg nuo virvęs
ta dvejetas
veikalų:
y<*<*ny
Nesiliauna linksminties.
_
___
bilo, kad kurjįgas (Grikis) ne- Ig. Janužfiyičiai W. Brazaus riaus net 95 asmenys.
nutrukęs, nežinodavo ką kaipro pirštus.
Kovo 9 d. to skyriaus buvo Isis angliakasis”, vieno veiks
kas,
V.
Šilkai!
(s,
VI.
šilkaitis
sigėdina,
girĄ
ra
kaliais
savo
Kovo 18 dieną, š. m., vienaklebo- Įmo foįjoM; antras “>i

Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje-

įBuiank

fe

Kovo (Mareli) 30, 1916, N.

13

padeklemavo eiles “Vilnius”.
.Vakaras padarė gana malonų
įspūdį.
Pelnaa^to vakaro paskirta
'dėl parapijos reikalų.
Antanutis.

Bound Lake, III., — aukojo $3.00 P. Petrila; $2.00 p. A.

Vasario 5-tų, 1916 Balansas"...................................•.. • •

$3

Vasario 9-tų, 1916 gauta iš:

P. Šato, aukas iš North Abington, Mass..........................

PHILADELPHIA, PA.
Gaila nuožmios karės aukų.
Mūsų padangės lietuviai ma
tyt dar neužmiršo visai savo
sios nelaimingos, nuengtos tė
vynės, nesvetimi jiems var
gai tų viengenčių, kuriuos nepavylioja Amerikos turtai,
kurie dabar alksta, šąla, ver
kia varu išvyti iš gimtinios
guštelės. Pastaraisiais laikais
Philadelphijoje tiems nuken
tėjusiems nuo karės lietu
viams surinkta nemažai aukų.
Per paskutinį Tautos Fondo
skyriaus posėdį susirinkusie
ji paaukojo tam tikslui $7.00.
(.Jonas Grakas — $3.00, Jo
nas Hodelis, Jonas Rutkaus
kas, Ona Švažaitė ir Juozefa
fiefeldaitė po $1.00). Magda
lena Valašiniutė ant blankų
surinko $2.50. Per Tautos
dienų surinkta $73.50. „Vyčių 3-Čios kuopos vakarėlis
davė pelno $40.00. Sprekelio
fabrikos supredentąs p. Paterson’as ’ paaukojo $50.00. Iš
bažnytinio koncerto vardo die
noje, vietinio klebono, kun.
Juoz. Kanlakio tėvynės reika
lams liko pėhio $30.00. Su
rinktieji pinigai tuojaus buvo
siunčiami į Centralinį Tau
tos Fondo komitetų.
Kovo 5d., š. m., pasiųsta $150.
„ 14d., ,,
,,
$ 80.
„ 22d., „ ' „
$ 30.

Vasario 28 dienų

iun. J. V. Kudirkos pelnas nuo judamų paveikslų Kingston, Pa....................... . ....................................................
J. Kaupo, aukas Tautos Fondo Skyriaus Chicago, III. ..
P. Cibulskio, aukas 24 kp. Vyčių Chicago, III..................
K. Dumblio, mokesnius 8 narių į T. F. Brooklyn, N. Y.
K. Dryžio, aukas šv. Kazimiero par., Philadelphia, Pa.
Kun. J. Kuro, aukas surinktas
krikštynose pas Slankauskus, Scranton, Pa........................................................
A. Sodeikos, .pelnų baliaus šv. Cecilijos choro ir šv. Vin
cento BĮ. dr-jos, Scranton, Pa.
...............................
“Kataliko”, aukas surinktas B. Valančiuno, Kawanee, III.
“Kataliko”, aukas surinktai Povilo Misiūno, Gary, Ind.
“Kataliko”, aukas surinktas L. Lukšio, Braddock, Pa.
“ Kataliko ”, aukas surinktas J. M. Vaišvilos, Perriš, Cal.
J. Guoko, aukas Tautos Fondo Skyriaus, Rockford, III.
J. F. Gaižausko, aukas iš Oregon City, Ore., •..................
J. Permino, aukas surinktas p. Sutkaus prakalbose, East
S. Louis, III. ..................................... ..........................
G. Neckrasho, auk. surink, šv. Antano dr-jos Boloit Wis.
P. Cibulskio, aukas Tautos F. 7 Skyriaus Shicago, III.
Kovo 11 dienų.

A. Valančiaus, aukas T. F. Skyr. sur. Tautos Dienoje,
Cicero, III. ..;.....................................................................
“Draugo” spaustuvės, Chicago, III.......................................
Labu inplaukė ligi kovo 11-tai, 1916 m............. ...................
Vasario 28, 1916 gauta iš M. Šukiutės Moterų Kalėdi
nį Fondan, aukas 5 kp. L. R. K. M. S. A. WorcesterMass.

AUKŲ Į $10,000.00 FONDĄ.

Chicago, Ui.
$30.00
-10.00
įo.uo

Viso .
Labu išmokesnių ligi kovo 11-tai, 1916,
Išviso ................ $260. Balansas.............................................. . ,
Visiems autotojams nuošir
Labu........

džiai ačiū.
Tautos Fondo skyriaus
raštininkas. ‘
Kaz. DriSa.

Antauavičia, po $1.00: B. Butkus, A.
Butkienė, J.
Juška, ir A. Lukošius, (pris. p. M. Žaldokas)
....
Athol, Mass., — aukų surinkta per vietinį T. F. Skyrių,
(pris. kun. P. Meškauskis) ............................................
Philadelphia, Pa., — aukų surinkta per šv. Kazimiero par.,
T. F. Skyrių, (pris. Kaz. Driža) .....................................
Brooklyn, N. Y., — Lietuvių Dienos koncerto aukos, (pris.
p. P. Montvila) .................................................................... 375.20
Nonvood, Mass., — aukų surinkta per vietinį T. F. Sky
rių, (pris. p. P. Kudirka) ..................................................
Poąuonock, Oonn., — aukų nuo Vyčių
32-tos kuopos,
(pris. p. M. B. Juškevičius) ............................................
. Hollinsville, III., — aukų surinkta per vietinį T. F. Skyrių,
(pris. p. Bernardas Stumbras) .........................................
Scranton, Pa., — aukų surinkta per vietinį T. F. Skyrių,
(pris. kun. J. Kuras) ..., ..............................><............
Buckland, Oonn., — aukų nuo vietinių lietuvių, (pris. kun.
' J. Ambotas) ............................................................ ..............
Hartford, Oonn.,—t- aukų surinkta per vietinį T. F. Skyrių,
(pris. kun. J. Ambotas) ............ ... ......................................
1 Mt. Carmel, Pa., — pelnas iš p. Račiūno paveikslų $45.50;
1
dienos uždarbis po $«^00 nuo St. Nakruševičiaus ir K.
1
J. Valaičio, — Viso ..............................................................
I Scranton, Pa., — aukos surinktos ribose šv, Jubzapo par.,
•
(pris. kun. J. Kuras) .... ....................................... *....
Chioago, Dl, — aukų surinkta per T. F. No. 7
Skyrių,
(pris. p. P. Cibulskis).................... .....................................
Du Bois, Pa., — aukų nuo vietinių lietuvių, (pris. kun. M.
>
J. Urbonas) ............................................................................
Chicago, DL, — vieno mėnesio aukos nuo “Draugo” šeimynos, (pris. p. Julius B. Kaupas)................................... ....
Mt Carinei, Pa., — aukų surinkta ant šeimyniško vakarė
lio Seenos Mylėtojų Patelio, (pris. p. S. Simonavičius)
Westville, III., — Liet. Dienos aukos, (pris. A. S. Vaitkus)
- Scranton, Pa., — pelnas nuo vakaro
surengto per Liet.
Vyčių kuopų, (pris. p. A. Sodeika) ...............................
Chicago, III., — aukų surinkta per Vyčių 36-tų kuopų, —
(pris. p. P. Kvietkus) ...................;...................................
- London, England., — aukų surinkta laike “Tag Day”, koj
vo 5 d., 1916 m., (pris. C. Matulaitis) • • • • • • • ••••..
Waterbury, Conn., — aukų surinkta prie dirbtuvės nuo
lietuvių darbininkų, (pris. p. V. J. Stankevičia) ....

$1,208.40
.. $19,343.59
... 16,071.46
.. $35,415.05

- SSB&aafc.

TAUTOS FONDO RAŠTININKO ATSKAITA
Beloit, Wis., — aukų prisiuntė p. Jurgis Nekrašis............
Burlington, N. J.,'— aukų surinkta pas Jurgį Janulį, lai

ke krikštinų (pris. kun. I. Zimblys) ...... ................
\
KAS RAŠOMA LAIK
Boston, Ibis., — aukų surinkta per vestuvės Motiejaus
Versiacko su p-lė 0. Milaševičiutė (pris. p. Zaleckas)
RAŠČIUOSE.
New Britain, Oonn., — aukų surinkta laike “Tag Day’*
Socijalistų laikraštis “Nau
(pris. p. T. Staskevičia) ................................................ . .. 640.00
jienos”, No. 72 išgyrė kun. Baltimore, Md., — aukų surinkta per T. F. Skyrių No. 6,
(pris. p. J. S. Vasiliauskas) ............................................. 100.00
D-rų Augustaitį už tai, kad jis
•‘Pažangoje”' užsipuolė ant New York, N. Y., — aukų surinkta per Dr-stę šv. Izi
doriaus (pris. p. J. A. Činga)............ . ...........................
kun. D-ro Maliauskio. Ko
Melrose
Park, Dl., — aukų surinkta laike vestuvių Vy“Naujienos” nori tuo pagiričių 22-tos kuopos nario (pris. p. A. Jonča) ..........
mu pasiekti aišku visiems.
Scranton,
Pa., — pp. A. Noreika ir Vincas Vosylius surinko
Joms norėtus suskaldyti lietu
Boulvar, Pa., — $3.00; p. F. Petrusevičia aukojo $5.00
vių katalikų spėkas. Bet tai
.-ir p. A. Jančauskienė — $1.00. Viso pris. kun. Kuras
tuščias jų darbas. Kun. D-ras
Scranton, Pa., — aukos surinktos per šv. Juozapo par.,
Augustaitis ne toks jau “žvir
rinkėjus, — pp. Kliknų ir Kvietkų .....................
blis, kad duotus “Naujie Chester, Pa., — aukų surinkta per T. F. No. 17 Skyrių ..
noms”, save pagauti su to Chicago, III., — aukų nuo šv. Cecilijos choro, prie šv. Kry
kiais jų pelais”.
žiaus par., (pris. p. A. S. Prečinauskas) ............
Forest City, Pa., -— aukų surinkta laike “Tag Day” Lie
tuvių Dienoje, (pris. kun. A. Janusas) ..........................
Wilkes Barre, Pa., — aukų nuo Susivienijimo Lietuvių R.
K. Amerikoje, (pris. p. Pranas Burba) .................... 840.00
Indiana Harbor, Ind., — aukų surinkta
per T. F. No. 4
Skyrių laike Lietuvių Dienos apvaikščiojimo, (pris.
kun. J. B. Martišiunas) ....................................... ..........
Philadelphia, Pa., — aukų surinkta per T. F. Skyrių šv.
Kazimiero par., (pris. Kaz Driža) ....................... .. .
Rockford, UI, — aukų nuo Dr-stės šv. Mykolo, (pris. p.
Povilas P. Petrėnas) ...........................................................
Chicago, III., — aukų surinkta per T. F. No. 7 Skyrių, —
(pris. p. P. Cibulskis)
.............................. .........
Chicago, Dl., — aukų surinkta Visų Šventų parapijoj, —
(pris. p. J. Čepulis)............................................................
Detroit, Mich., — aukos surink-tos bažnyčioje LietuviųzDie
noje, (pris. kun. K. Skrypka) ..........................................
St. Bonaventūre, N. Y., — aukų nuo
moksleivių, (pris.
"Draugas) ..1..................................... ,..............................
East Arlington, Vt., — aukų nuo vietinių lietuvių, —(pris.
p. J. Gikis) ...................................................................
New Britain, Oonn., — aukų surinkta per T. F. No. 5 Sky
rių, (pris. p. T. Staskevičia) ...........................................
PERPLAUKĖ MAŽAME LAI Bridgeport, Oonn., — aukų surinkta per T. F. No. 10 Sky
rių (pris. kun. M. A. Pankauskas) ........................ <•.
VELY! OKEANĄ, PRIGĖRĖ-GI
Cambridge,
Mass., — aukų surinkta per vestu < ’s p. A. ZaUPĖJE PRIE EŽERO ERIE.
vecko su p-lė M. Kavoliutė, (pris p. A. Vaisenskas)
Vienas garsus jureiyis Ei- Chicago, III., — aukos surinktos apvaikščiojant Lietuvių
senbraun’as, devyniolikos pė
Dienų North Side, (pris. p. Kasparas Repšys) ....'..
dų laivelyje, perplaukė ištisų Chicago, DL, — aukų prisiuntė p. Ant* Benevičius per
"Kataliko” redakcijų.........................................................
okeanų. Nekartų jo laivelį
Harrison,
N. J., — aukų pris. p. Petrulionis per “Katali
įsiutusi vėtra yt šiupulėlį mė
ko” redakcijų ... ... ................................................ • • •
tė Didžiame Vandenyne, ne
Chicago,
m., — aukų pris. px J. Palekas per “Kataliko”
kartų mirties giltinė žiauriais
redakcijų
....( .................................. '...............................
savo nasrais norėjo jį pasi
glemžti, bet likimas vis dar Rockford, Dl., — Lietuviu Dienos aukos (pris. kun. V. K. •
Taškunas)............ ..............................................................
saugojo tų drųsuolį, beleido
Chicago, Dl., — aukų surinkta Lietuvių Dienoje, Dievo Ap
jam pražūti ir jis laimingai
veizdos par., (pris. p. L- Gotautaa) ..............................
atliko savo žygį. Bet galų ga Chicago, Dl.,— aukų surinkta per krikštinų puotų pas p.
le laimė atstojo nuo jo. Ne
Juozų Daciotų, (pris. p. F. Balčiūnas) ...}...............
senai važiuodamas upe Black Cambridge, Masty — aukų surinkta parapijoje V Nekalto
Pan. MarijefjJ^aa. -jM^Tįetini l^F. SkJfeUlMMI
(Izrrain, Ofajg), * Ji*, netikėtai

,

.
.
.

A. A. Šlakis .• • •*....
**• •
Kun. Alek. Skrypka....................
Kun. F. B. Serafinas................
Knn. AI. Krusas .... ... — • •.
Kun. A. Ežerskis.............. ..
..
Lietuvos Vyčių l€-ta kuopa ...
P. Mulevičius............................ ...
Antanas J. Sutkus.................. .....
Kun. A. Balinskas........................
Joseph J. Elias............................ .
Knn. J. Čiuberkis ................... ...
Knn. A, Deksms •••• ••••• •
Knn. A. Bystrais..........................
Kun. M. Cybulskis ......................
Kun. J. S. Martišiunas..............
Kun. A. Skrypkos 25 kun. metų
jubilejaus paminėjimui...............
Kun. P. Lapelis...........................

.

.
.
.
.

.
,
.

10.00
10.00
50.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

$4.00: Juozas Bendaravičiua.
$3.00: Ignacas Ronianauekas
T. Cavanaugh
$5.25
$2.40: Jonas Ronianauekas (die
Kun. y. K. Taškuuas
5.20
nos užd.)
J. Kailiukaitis
5.00
$2.00: Jonas Šimkus.
J. Andruškevičius
5.00
Po $1.00: Ona
Pikučiutė,
Al. Rimkus
5.00
Ona
Urbanavičienė,
Marė
MaPūkelių Aptieks
5.00
Al. Liakavičius
5.00 lasaitė, Juozas Bernotas, Emi-*
Antanas Ku-*
V. Latvėnas
3.25 lija Mikučiutė,
dzis,
Bronislovas
Jucevičius,
P. P. Petrėnas
3.00
Kundrotas, Jonas
M. Kukstienė 3.00 Epifanius
Mikas
M. Būdžius
3.00 Grėbliunas (jaunasis),
Bukauckas,
Pranas
Diuma,
Elž
P. Vaičekauskas
2.75
S. Remenčius
2.25 bieta Blaževičintė, Ona Baliu-*
Po $2.00: Al. Kelpšas, J. Še- kienė, Antanas Visminas.
Smulkesnių aukų salėje $1.25
nauskas, P. • Krikščiūnas, D. Ma
Viso ........... $61.65
tas, A. Paninskis, M. Kuisys,
31 d. sausio 1916.:
J. Maldonis, A. Domeika, J.
$10.00:
Antanas MartJJnaitis.
Krušas, J. Lubas, D. Vofašius,
M. Povilaitis, S. Ruginis, J. Pi- $1.00: Monika Miaelienė.
ragis, V. Mandravickas, J. Se 12 d. vasario 1916: Per v. T.
nienas, K. Bičušas, K. Salužius, F. Sk. mėnesinį susirinkimų įsi
P. Sadzevičius,
M. Aramavi- rašė . sąnariais aukodami:
$3.00:
Dominikas
Petraitis,
čius.
Juozas
Tumasonis.
P. Šiuraitė
1.50
P. Potašius
1.50 $2.00: Juozas Baliukas.
S. Petkaitė
1.25
Po $1.00: Kazimieras Migelis,
O. Mockienė
1.20 Juozas Kajokas, Pranas PiliPo $1.00: R.
Laurinaitienė, šauskas, Andrius Bardzilauskas,
E. Mičiuliutė, J. Makuskas, K. Vincas Pikutis .
Rimbutis, B. Garšva, S. Iva- Viso............. .. . .. $13.00
nauskas. O. Remenčiutė, J. Ša13 d. vasario 1916: Likviduo
rakauskas,
P. Šileikiutė, P. jant Pagelbinį skyrių 38 S. L.
Vairada, V. Kalesinskas, J. Lat- R. K. A. kuopos likučiai $2.60
venas, M. Pinkauskaitė, B. Ru1 kovo 1916:
ginienė, O. šeštakauskaitė, P.
$1.00: Kazimieras Migelis.
Kačinskienė, V. Kadzevičius J.
Aukos: 15 d. sausio
1916 j
Jusevieius, V. Judickas.
$15.42 surinkta per šv. Juozapo
Dr-jos balių.
4 d. kovo 1916 — Šv. Kazi
miero dienoje:
Pamaldų laike bažnyčioje au
kojo:
$3.00: Marė Pozingienė.
Po $2.00: Kostancija Balaševičienė, Antanas Martinaitis.
>
Po $1.00: Ona Vitartienė, Mo
nika Miselienė, Petras Grinius,
( Jonas Pozingis.
■ Viso labo
...........
Smulkesnių aukų
$4.27!
Atsišaukimų atspauzd
Viso
$15.271
Svetainėje laike apvaikščiojiLieka .............
mo aukojo:
Jurgio Sutkaičio auka
Viso —
$
Priėmiau $134.00
9
Fondui. Labai širdingai
visiems aukotojams.
A. A. Šlaku,
T. F.

8 d. kovo 1916:

50.00
10.00

$410.00

Viso inplaukė per tris savaitės ............ $5,480.37
viršui pažymėtų T. F. Iždininko atskaitą buvo— 35,415.05

Viso innlaukė į Tautos Fondų ........... $40,895.42
A. A ŠLAKIS,

T. F. Raštininkas,
Pabaigus rašyti mano atskaitų^ priėmiau dar se

kančias aukas:

............. ,...
rių, (pris. kun. S. J. Čepanonis)
Bnchester, N. Y., — aukų surinkta per vietinį T. F. Skyrių, (pris. kun, J. Kasakaitis) .....................................

Kovo 23 d., 1916 m. — Viso i
Pagal viršutinę atskaitų buvo
$ 41,972.97

A. A. SLAKIB,

T. F. Raštininkas.

TAUTOS FONDUI AUKOJO.

i
AdomaviP. Beliauskis,
rokas.
iminaitė, Joučuvėnas, F.
įavičienė, M.
kianskas,

50c.: Kazi-

svetainėje

.. 47.22

5.70

1.50

Viso ................ $377.5(3
Čekis vardu T. F. iždininko p.
B. Vaišnoro pasiųstas p. A. A.
Šlakiui T. F. raštininkui.
Vietinis Tautos Fondo Sky
rius per.
Juozas Bendaravižius, pirm.
Knn. B. J. Oepananls, raštin.
Jonas Gudzinas, iždin.
CHICAGO,

Vitartaitė, O. Pocaitė, A. Simkaitė, R. Šimkui t ė, A. Bernotas, V.
Kaaikauskas, M. Vaičekauskaitė, V. Mažeikaitė, A. Remidaitė,
St. Norvaišaitė, Z. Gečaitė, B.
Navickas L. Tirnnaitė, S. Žalandauskaitė, Ig. Zingeris, V. Petkevičius, J. Druktenis,
J. Pa
draška, A. Katauskis, K. Urbutis, M. Milienė, A. Beinoraitė,
8t Tamošaitis, F. Snrokas, A.
Gončauskis. John de Gerald.
Smulkių aukų................ $15.00

U. Ui T. F. ženklelius gauta

Renkant parašus po pe
ticija ...••••• ....
... 38.65
9, XI, 1915 per prakalbas 55.72
21, XI, 1915 bažnyčioje .. 76.52
Atskiros aukos prieš 8, I,
1916 .................. ................ . 39.00
8, I, 1916 V. T. P. Sk. sųnarių aukos ....................... 61.65
12, II, 1916 — V. T. F.
Sk. sąnarių aukos............. 13.00
Per Šv. Juozapo
dr-jos
balių ............. ...................... 15.42
Pagclbinio Skyriaus f38
S. L. R. K. A. K. likučiai 2.60
Atskiros aukos prieš 4,
UI, 1916............................... 12.00
Šv. Kazimiero dienoje t
bažnyčioje ......................... 15.27

Atskirų aukų ligi
16,
ni, 1916 .....................

Homestead, Pa., — aukų surinkta per vietinį T. T. Sky

1 PftrJ
_
dienos apt
Alek. Skryp-

Graužais,

Jupzas Auče, Magdalena Liuleškiutė, Ona Pikutienė, Marė
Blaževičienė, Teofilė Šurabriutė,
Jonas Žilaitis, Jurgis Girdauckas, Jonas Bendaravičiua, B. <&.
Matukonis, J. Mickus, P. Bremenas, S. Paškevičius, J. Treigis, J. Grinskis, E.
nė, J. Jurčukonis,
lianckas,
Jonas
(jaunasis).
Smulkesnių aukų
$16.92
$11.30
,
Už gėleles
Viso . .... $47.22
’
1
’
1

0 mieras Dimša.
10 d. kovo 1916
kalina Lepeškienė.
Viso
$1.50
peticija
Skaitlinių suvedimas:

Viso prisiųsta į šį fondų ..
ABELNA SUTRAUKA.
į Tautos Fondų .................. ..........................
į $10,000.00 Fondų (prie Tautos Fondo)

ILL.

ILL.

Po $1.00: Jonas

V įso iš Chicagos .... •■••••«
Scranton, Pa., — kun. J. Kuras ........................................
Grand Rapids, Mich., — Vyčių 41-ma kuopa ........... .
Waterbnry, Oonn., — surinkta prie dirbtuvės nuo lie
tuvių darbininkų (pris p. V. J. Stankevičia) ...
Elizabeth, N. J., — Simoąas Ma kauskas ........................

Viso inplaukė į Tautos Fondų ...................

ROCKFORD,

ILL.

Parai A. Radzevičius vaik
ščiojant po stubas, Aušros Vartų
parapijoje Tautos Fondui ai»»
kojo sekantieji asmenys:
Po $1.00: L. Beržinskis, A.
Pūkis, S. Gadleikis, V. Šlcktaite,
J. Juzėnas, M. Čenavičia, Z. Bartašiutė, J. Šlapelis, A. Bučaitd
J. Dervinis, K. Kudrevičia, K.
Mikula, Z. Balčikonis, Jr Krotkus, St. Pauliukonis, K. Markuckis, P. Aleknaitės.
Smulkiais
$33.55
Viso labo . . MįBlft

Kovo (Mareli) 30, 1916/71. 13,

Redakcijos Pastabos.
IŠ JŲ DARRBŲ PA

ŽINSITE JUOS.

Visuomenės
veikėja^
yra matuojanti nuveiktais
darbais
jų ne
daugžodžiavimu. Gražu, jei žmo
gus moka dailiai kalbėti ir
kalba gerai.
Bet jei žmo
gus, norintis
persistatyti
dideliu veikėju, nieko tau
ro ir naudingo nenuveikia,
priede daug
kalba ir vėl
nieko gero
nepasako —
toks nevertas
ir veikėjo
▼ardo. Pastarosios rūšies
“veikėju” benebus
nese
nai Amerikon atvykęs p.
A. Bulota.
Trukšmingo p. Bulotos
Lietuvoj, “veikimo” nau
dingų. vaisių nesimato, nes
ir nėra. Abelnai ir visa pirmeivija, su kuria p. Bulota
darbavosi, nieku tokiu ne
gali pasigirti. Dabar daug
kalbąs^ o mažai ką nuvei
kiąs pirmeivijos šulas, p.
A. Bulota, atvyko Ameri
kon, kad pasidarbuoti, rin
kti aukas soeijalishj Liet.
6elp. Fondui. Aukų rinkti
,visi gali, ypač kad yra žmo
nių, kurie uori aukoti. Bet
tie4f negera, kad p. Bulota,
sakydamas
prirengiamą
sias aukų rinkimui prakal
bas, sykiu nemažai išlieja
pamazgų ant įstaigų, ku
rios savo veikimui kaip tik
yra
pasistatę
tikslų,
kuriam
p. Bulota
sa
kosi
aukas renkąs. Ome
nyje turime Lietuvių Drau
giją nukentėjusiems
dėl
karės šelpti,. ir jos Centralį Komitetą.

Kad Bulota ir Lietuvos
pirmeiviai Lietuvių Drau
gijai nepritarė ir prieš ją
veikė ir tebeveikia,
nėra
taip nuostabu. Būdami partijiniais fanatikais, Lietu
vos pirmeiviai galėjo nepa
sitenkinti draugijos valdyvos sąstatu ar kuo
kitu.
Pasitraukė, nenorėjo drau
gijoj darbuotis — tiek to.
Jei, kaip pirmeiviai sakosi,
pas juos toks didelis noras
buvo ir yra
pasidarbuoti
dėl karės nukentėjusiųjų
lietuvių geru, kodėl jie ne
pasidarbavo sutverdami ki
tą draugiją? Kur-gi tie pir
meivių, prie kurių be abe
jonės ir p. Bulota priklau
so, darbai, kas jų nuveik
ta? Apart Lietuvių Draugi
jos veikimo kliudymo, tos
draugijos šmeižimo, nieko
neparodė. Kad platus vi
suomenės darbas turėtų pa
sisekimu, reikia tos pačios
visuomenės
užsitikėjimo,
simpatijos^ Pirmeiviams to
užsitikėjimo iš visuomenės
pusės kaip tik ir stokojo,
nes juos visi gerai pažino
jo. Taigi jiems ir teliko pi
gi ir negarbinga kitų veiki
mo kliudytojų rolė.

Kova ir kliudymo darbas
nėra lygus. Galima kovoti
atvirai, bet galima kovoj
pavartoti ir negražius, že
mus įrankius.
Pirmeiviai
kovai su Lietuvių Draugi
ja griebėsi kaip tik negra
žaus būdo. P-as
Bulota,
Lietuvių Draugijos veiki
mą norėdamas diskredituo
ti, savo prakalbose, leiskim,

tai draugijai
štai ką už
meta. Jis sako, kad dabar
tinių laiku lietuvių pabė
gėlių Rusijoj busią į 200.
000. Draugija tuo tarpu sa
vo globoj turinti apie 70.000. Reiškia, didesnė pabė
gėlių pusė nėra aprūpinta.
Ir štai p. Bulota, kalbant
laisvamanių laikraščio “Tė
vynės” (No 11) koresponpondento žodžiais, Lietuvių
Draugijai užmeta, kad ji
nesistengia
ir nesirūpina
tuos be pašelpos likusiud
pabėgėlius surasti, į savo
globą paimti! Kad tai yra
žemas užmetimas ir melas,
tą galima lengvai išparodyti.
Taip nesenai
“Naujoji
Lietuva”,
Petrograde ei
nantis pirmeivių laikraš
tis, rašė,
kad
Lietuvių
Draugijos žinioj ir globoj
randasi 60.000 pabėgėlių.
Bulota sako 70.000. O be
rods neapsiriksime pasakę;
kad dabartiniuoju
laiku
Lietuvių
Draugija spėjo
surankioti į 80.000. Vėl-gi
umu laiku suieškoti, sura
šyti po visus Rusijos kam
pus išsiblaškiusius pabėgė
lius, nėra galimu. Kad tą
darbą pagreitinus, Lietuvių
Draugijos
ir per dabar
Rusijoj
einančių
laik
raščių
buvo
raginama
pabėgėlius susitelkti ir at
sišaukti į Centralinį Komi
tetą. Prie to gi po Rusiją
važinėja draugijos ingaliotiniai, kurie ieško lietuvių
pabėgėlių, juos surašinėja,
tyrinėja kur ir kokia pašėlpa reikalinga. Ir po to dar
draugijai užmetama,
kad
ji nesirūpinanti
likusiais

P. Bulota šin susirinikman bu
vo pakviestas, tur-būt, per ne
susipratimą. Mat, pirmiaus p.
Bulota Tatjanos Komiteto vil
niškio skyriaus susirinkime
(Perspausta iš “Vilties”, 18 dalyvaudavo, kaipo pirminin
(1259) num. 1915 m.)
kas Lietuvių Komiteto pabėKaip jau buvo nekartą mi _..gėliams šelpti. Dabar gi, kaip
nėta, Petrograde yra Didžio žinoma, tasai komitetas jau
sios Kunigaikštaitės Tatjanos likviduotas ir jo veikimo sriti
Komitetas nukentėjusiems dėl mi rūpinasi vilniškis skyrius
karės gyventojams šelpti. To Lietuvių Draugijos nukentėju
jo Komiteto skyrius yra ir siems dėl karės šelpti. Taigi
Vilniuje. Centralinis Petro paskutiniame Tatjanos Komi
grado Komitetas siunčia ski teto skyriaus susirinkime p.
riamąją mūsų krašto gyvento Bulota atstovavo nesamąją
jams pašelpą vilniškiui sky organizaciją. Bet tiek to. Ne
riui, kuris jau tą pašelpą ir tai Šį kart svarbu.
pasiskristo. Centralinio Ko Taigi šiame susirinkime rei
miteto pirmininku yra p. se kėjo pasiskirstyti 20,000 rubL
Gi
natorius Neidgartas, vilniškio atsiųstuosios pašelpos.
skyriaus — p. Vilniaus guber Vilniaus įstaigos tos pašelpos
Ligšiol amerikonus su natorius. P. Neidgartas, andai reikalavo dvigubai daugiau.
pažindinti
su dabartinė patsai lankydamasis Vilniuje Pav. Lietuvių Draugija nuken
AR NEVERTĖTŲ IR KI mis lietuvių tautos nelai ir beto atstovo M. Yčo infor tėjusiems dėl karės šelpti bū
mėmis stengėmės per raš muojamas, gerai suprato, kad va prašiusi pati viena 20,000
TUR TO DARYTI?
tus, spauzdintą žodį. Ne vilniškiui skyriui skiriamosios rub., o čia dar įvairios miesto,
“Darbininke”
padėta žiūrint, kad apie lietuvius pašelpos didžiausioji dalis pri lenkų, žydų ir pravoslavų* įvi • i v • v* •
staigos taip-pat reikalavo. Ne
štai koki žinia:
raštų anglų kalboje
yra valo tekti lietuviams. Taip,
So. "Bostono Tautos Fon
aną kart atsiųsdamas vilniš ištenkant pinigų susi r i n Iri man
nemiaža, nežiūrint į ameri
do skyriaus rūpesniu 23 ko
kiui skyriui 15 tūkstančių rub, pasidalino į dvi pusi: reika
atsikreipinuus, iš
vo įvyko amerikonų ir lie konus
p. Neidgartas drauge nurodė, laujančius, kurie argumentavo
amerikonų
nei
aukų,
nei
di

tuvių konferencija Bellevue
kad iš tų pinigų lietuviai tu už savo reikalavimus ir opo
desnės
simpatijos
neingyviešbutyje. Atsilankė į kon
ri gauti 10 tūkstančių, gi visi ziciją, kuri visų reikalaujamo
ferenciją apie 30 žymių iu- ta. Suprantama, brošiūrų kiti — likusius 5 tūkstančius. sios pašelpos sumas stengėsi
Besvarstant kiek
tekmingų amerikonų ir apie apie lietuvius skleidimas Paskutiniu-gi laiku atsiųzda- sumažinti.
tarp amerikonų yra geras mas 20 tūkstančių p. Neidgar paskirti Lietuvių Draugijai
kita tiek lietuvių.
Konferencijos tikslas bu dalykas, bet geras yra ir tas nurodė, kad lietuviai turi nukentėjusiems dėl karės šelp
vo — supažindinti ameriko gyvas žodis. Dabar bosto gauti 15 tūkstančių, kitiems-gi ti, p. Bulota ir pasižymėjo dar
nus su Lietuva ir jos dabar niečiai rengiasi prie viešo 5 tūkstančiai. Kaip pasiskir- vienu labai liūdnu savo žygiu.
tiniais vargais. Norima pri aukų rinkimo, “tag day”, tyti atsiųstuosius 20,000 rub. Buvo taip.
ruošti opiniją dėl busimo taigi toji konfereneija kaip buvo tartasi susirinkime sau Lietuvių Draugijos nukentė
sios Bostone (15 bal.) lie tik buvo savo vietoj. Atė sio 20 dieną.
Tokiuose jusiems dėl karės, šelpti iž
tuvių Tąg Day. Konferen
susirinkimuose,
be
aukš dininkas p. K ymo ntas Lietu
jus aukų rinkimo dienai;
cija galima sakyti nusisekė
tesniųjų valdininkų,
daly vių Draugijos prašymą duoti
reik tikėtis iš amerikonų
visiškai gerai. Kalbėjo avauja ir įvairių Vilniaus jai šį kart 20,000 rub. (už gruo
merikonai: J. E. kardinolo pusės gausesnio aukojimo, miesto labdaringųjų įstaigų džio ir sausio mėn.) parėmė
O’Connel
reprezentantas nes jie jau bus tinkamai atstovai, kurie ir palaiko savo išdėstydamas kokią plačią šel
Monsignor’as Splaine, ad su reikalu apsipažinę. Ki įstaigų prašymus gauti pašel pimo srytį tenka tai Draugi
vokatas Shields, p. Mans- tų kolonijų veikėjams rei pos. Pastarajame susirinki jai aprėpti, kaip labai karės
field’as ir dar du (pavar kėtų į panašų pasidarbavi me iš lietuvių dalyvavo p.p. sunaikintos kai-kurios Suval
džių neatsimenu).
Be to mą taip pat atkreipti do- Vileišis, Kymantas, Bulota, kijos vietos, kaip tenai yra di
Malinauskas, kun. Bieliauskas. delis vargas ir kaip ūmai ir
buvo p. Tupper’io paskaita mą.
pabėgėliais! Ir kuogi jau
pabėgėliai geresni už kitus,
kad vienais rūpintus, o ki
tais ne? Mums rodosi, kad
p. Bulotos pasirinkta
čia
kovoj su Lietuvių Draugi
ja negražaus ir peiktino įrankio — šmeižto.
Nekitokie yra ir kiti p.
Bulotos daromi
Lietuvių
Draugijai užmletinmi. Apie
juos teks pakalbėti kitu sy
kiu. Dabar norime tik štai
ką
pasakyti.
Lietuvių.
Draugija
gali prieš akis
pastatyti milžiniškus dar
bus, kurie lietuvių tautai
yra neapkainuojamos ver
tės. Ką-gi parodys p. Bu
lota ir pirmeiviai? O vienok
šmeižia 1

apie Lietuvą. Jisai važinė
jo į Lietuvą 1912 metais,
prisirinko daug žinią, <pasidirbo suvirs 100 paveikslų
dėl magiškos lempos kurie
dabar ir buvo parodyti su
tinkamai pritaikinta paskai
ta. Paskaita padarė didelį
įspūdį.
Iš lietuvių turėjo paskai
tas kun. Urbanavičius ir
kun. Jakaitis. Abudu savo
uždavinius atliko puikiai;
jie tinkamai atstovavo lietutuvių tautą amerikonų aky
se. Taip-pat trumpai kal
bėjo D-ras Jakimavičius.
Konferencijoj buvo re
porteriai 5 didžiųjų Bosto
no angliškų laikraščių, ku
rie tą konferenciją ant ry
tojaus aprašė.

HUTĄ Iii SUVALKIEČIŲ
SUŠHP1MAS.

kiu būdu jo visai neskaitau”. Mano “partnerio”KATRIUTĖ. Sveiki vaikinai pritarę.
KAZYS. Žinoma, mums malonu merginų paslaptis
veidas paraudo, akys pabalo, matomai užpyko. Va JUOZAS, Dar mažu vieną užtrauksime?
patirti
’ .
landėlę patylėjęs, užsidegė ir įsikibęs man už skverno JIEVUTĖ. Gerai, galinio. Tai kokią-gi dabar?
JIEVUTĖ (Prašydama). Katriute, nesakyk, Pas
kui mane užerrins.
Šaltas žiemos vakaras. Po ilgos dienos darbo, pradėjo man tokius “spyčius” sakyti aiškindamas KATRIUTĖ. Matot, kaip Jievai patiko. Įsismagiųe,
JUOZAS. Nevertėtų slėpti. Juk mes truputį užuotai nenorės dainavus nei sustoti.
šaltų, žiaurių vėjų vejamas, užsirietęs augštai kalnie- savo “anarchistiškų pažiūrų organizacijų tikslą,”
džiam tas jūsų paslaptis.
rių, bėgu namo. Skubiuos kiek galėdamas, nes ži kad net man šilta pasidarė. Jisai karščiavosi vis JIEVUTĖ. O, tik jau tu tylėk! Ir vėl pradėsi iš
manęs šposus krėsti. Verčiau dainuokime.
KATRIUTĖ. Ką jūs užuosite, arba sužinosite, jei
nau, kad šeimininkė laukia didelį puodą karštos bul daugiau ir daugiau, visai panašiai į tą garsųjį “pričerį
”
“
Billy
Sunday
”
,
kuris
pastaruoju
laiku
BalKAZYS (smagiai). Nugi dainuokim, tik pasakykit
jums nepasakysim.
vienės . pagaminusi. Manau srėbsiu, net ausys ju
timorėje
žmonėse
agitavo.
Praeiviai
pradėjo
at

kokią trauksite?...
KAZYS (Drąsiai). Na, tai, kirskim iš laižybų, jei
dės!...
kreipti atidą, o vaikai ir juodukai: tarp savęs šni JUOZAS. (Niūniuodamas). Vai, močiute, nu, nu, nu!
aš nežinau.
Bet štai ant kampo, vienos iš didesniųjų Balbždėjosi “ivait boys, these two polaeks gonna fight”.
Apsivesti
ketinu.
KATRIUTĖ (Pertikrindama). Nežinai, nesigirk ži
timorės gatvių, girdžiu balsą: “Baltruk, o Baltruk!
Aš nerimaudamas taisiau plianus pabėgimui, nes vis JIEVUTĖ. Aš tos nenoriu. Vaikinai tokias dai
novu.
Palauk, kur bėgi?L” Sustojęs išvydau viduramžį
gi buvo nemalonu klausytis panagių pamokslų. O
KAZYS
(Pašiepdamas). Oi žinau.
nas renkasi, kurios merginas pajuokia.
padžiovusį vyruką, su rauplėtu veidu ir ilgais gels
namie bulvienė šąla, šeimininkė duos pipirų už pa KATRIUTĖ. O naes tyčia dainuokime; tegu vaiki KATRIUTĖ. Nežinai.
vais, it katino, ūsais. Tai buvo vietinio “peiperio”
sivėlavimą! Dar valandėlė tokio mano keisto padė
nams bus saldžiau ant širdies, kad jie iš mergi KAŽYS. Žinau.
“Anarchistų Klyksmas” “representative reporter”,
jimo ir štai iš už kampo iššliaužia storas su blizgan
nų gaus pasišaipyt. (Tuojaus ir pradeda dai JIEVUTĖ (Netekus kantrybės). Na, sakyk, sakyk,
platintojas ir ne šėrinitikas. Tai vadinasi, anot ru
čiais gnzikais “dėdė”. Jisai taboką čiulpdamas ir
jei žinai!
nuoti).
są priežodžio — “bolsaja šiška”. Aš jį pažinojau
lazdą judindamas atidžiai mudu tėmijoi Vaikai juok JIEV. ir KATU. (dainuoja). Vai mamyte nu, nu, KAZYS (Lėtai, lyg šposais). O gi Klimų Joną ma
nuo kelių metų. Baltimoręje apsigyvenus, jį man
damosi sušuko: “tbere goes officer”! Mano lt panu, apsivesti ketinu.
čiau^ šiandien slankiojo pasieniais, ir vargšas
perstatė kaipo vietinį veikėją. Jisai mane mėgo ir
mokslininkas” išgirdęs vaikus kalbant apie “of- JUOZAS ir JONAS. Dar, dukrelė, netekėk, gerų me
negalėjo ateiti pas Jievntę, nes tėvas užkluonyj
kada tik pamatydavo^ daug man kalbėdavo apie po
fiees”, apsidairė ir pamatęs tvarkdarį prisiartinant,
tą palūkėk.
taisė tvoras, ir būtų matęs. Tai dėlto Jievntė
litiką ir veikimą ir net vadindavo “frendū”.
bent
kiek
patyliaus bandė užbaigti “spyčią”. Paga JIEV. ir KATR. Jau, mamytė, atėj’ laiks, Juk jau
tokia supykus, ir liūdna.
Jisai man nepatikdavo. Nemėgau jo nelogiškų
liaus štai užbaigė ir mano ranką spausdamas tarė:
nebemažas vaiks.
išvadų ir ilgai negalėjau suprasti kas per paukštis
KATRIUTĖ. Tai ir neįspėjai...
“ateikite, tamista, į mūsų “peipirio” redakciją, pa JUOZ. ir JONAS. Gėda dukra taip kalbėti! Tokia
jisai buvo, kokių pažiūri]... Ar čia katalikas, ar
KAZYS. O aš manau, kad įspėjau!...
jauna, jau tekėti f
laisvamanis,, ar “-cicilikas”, pagaliaus gal anarchis kalbėsime toliaus ir daugiau ir aš tikiuosi tamista
KATRIUTĖ. O po teisybei sakysiu, kad ir aš pati
tas? Vieną kartą matai jį bažnyčioje karštai besi supratęs mūsų tikslą, būsi skaitytoju”. * “Good J. ir KATR. Mamai reiktų atsimyt, ir kitam tą patikrai nežinau. Vos tik norėjau užsispirti Jietesėk.
meldžiant, rankas sudėjusį prie krūtinės ir dažnai night”, taręs nubėgo.
vutės kvošti, štai ir judu čia atsibastėta, ir suAš lengviau atsidusęjjs ir dvasioje minėtam J. ir JONAS. Tu į mane nežiūrėk, o kaip liepiu, taip
net su ašaromis, čia vėlei jį randi ant kokių nors
maišėta.
tesiek.
laisvamanių parengtų prakalbų arba net anarekistiš- “dėdei“, padėkavojęs už apginimą nuo “anarchistą”,
-A(Jaunimas už scenos netoli namą uždainuoja. Mu
ką pažiūrų partijos, kur katalikų tikėjimas niekina skubi nau si namon. Namie gaspadinė pasitiko bar- J. ir KATR Aš vargšė vienui viena, — Naktyj ilgu, zika J. Gudavičiaus).
mas ir pajuokiamas. Jį čia matai ant scenos per daraosi: “Maniau, kad kas uždarė kur ar ką”. “Ne
liūdna dieną.
Augo liepelė vėgelioj, augo žalioji, vėjelioj.
statant “kalbėtojus” ir vadovaujant tą “mitingą”', pyk, gaspadinėlė”, aiškinausi, “ištikro buvau nelai VISI KEl’TJRI. Todėl noriu apsivesti, šiaip jau
Augo liepelė koaugščiau, skleidė šakeles koplačiaua
Na, ir kaip jį dabar vadinti? — manydavau. Tur- mėje: anarchistas buvo užpuolęs ant gatvės”. “Anar
vargą
tą
numesti.
Vai ir atlėkė gegelė, vai ir atlėkė raiboji.
būti neutrališku. Bet kam jisai vaidina tokias ko chistas užpuolė tave? Jog tu neesi jokis kapitalis JIEVUTĖ. Na, dabar vaikinai atsigavo, padainavus
Atein šaulelis per lauką, atein jaunasis per lauką.
medijas eidamas bažnyčion? Pagaliaus priėjau prie tas”? nusistebėjusi kalbėjrf šeimininkė. ‘Na, bet čia
tokią
dainelę,
kuri
jiems
patinka.
Žada nušauti gegelę, žada nušauti raibąją.
išvados kad bažnyčion, jisai tik lankosi delei biz kitas dalykas buvo atsitikęs”. Paaiškinęs, sėdau J. ir JONAS. Žinoma, žinoma, iš visų dainelių gra
(Ant scenos esantieji, nerimsta, klausosi).
prie garuojančios bulvienės.
nio, o šivdyje “čorta durna jet”.
žiausia.
Bl. Kadagutis.
JIEVUTĖ (Žiūrėdama į tą šalį). Jau ir jaunimas
Taigi šį vakarą taip. netikėtai sustabdytas, išsi
(Už scenos toli pasigirsta jaunimo daina.. Visi klau
namon pareina prisilinksminęs po laukus. Tik
žiojęs su nekantrumu laukiu, ką tas mano “part
sosi).
jiems linksma ir smagu, kad niekas nerūpi.
neris” man pasakys. Jisai išpradžios daug kalbėjo
CHORAS.
KATRIUTĖ. Tai ko jie liūdės?.. Mestum po ply
klausinėdamas kas naujo ir kaip mano sveikata ir
Palaukyj ,palaukyj, saulelė teka,
nių ir tu į šalį tas visas aplinkybes, ir drauge
t. t. “Zagovarival zuby“, vadinasi. Aš vis laukiau
Pašilyj mergelė linelius rauja.
su mumis linksmintumeisi.
kas bus toliau. Pagaliaus pamatęs jį išsitraukiant
Atjoja bernelis jaunas nevedęs,
JIEVUTĖ. Sakai mestum, Katriute. Ne taip leng
iš kišenės didelį blėbį “dailiosios literatūros”, su
Sokydams, mudrindams bėrą žirgelį.
va jas numesti. Jos taip apie mane apipintos.
pratau kame dalykas. Malonusis jau peršoko ant
Padėk Dievs mergele linų rovėja.
ARBA PAKRIAUŠIŲ JAUNIMO GEGUŽINĖ.
KAZYS
(Nusistebėjęs). Kas-gi čia taip svarbaus
kitos temos. Pradėjo mane egzaminuoti, kodėl aš ne
Tau dėkui berneli, kur jodinėji?
Komedija dviejuose atidengimuose.
yra, kad Jievutė nedrįsta nei pasakyti?...
esu jų “peiperio” prenumeratorium ir gyrė jį kiel
Pas tavo tėvelį valgiau ir gėriau,
Su efeinomis ir šokiais.
JIEVUTĖ. Tikrai svarbu. Nusistebėsite išgirdę.
galėdamas, sakydamas: “mūsų “Anarchistų Klyks
O tave tėvelis man pažadėjo.
Paralė J. V. KOVAS.
JUOZAS (Rimtai). J ievute, gali mums pasakyti,
mas” geriausias “peiperis” pasaulyje, net gerei
(Už scenos juokai, klegesys. Daina nutilsta).
juk žinai, kad mes tavo prieteliai, ir jei ko tik
nae ir už “&akę”. Štai pasiskaityk, pamatysi koks
(Skiriu Gerb. Kun. J. J. Jakaičiui)
JIEVUTĖ. Tik jau linksmai dainuoja. Na, traukini
reikėtų, mes pasirengę visi gelbėti.
naudingas”, tarė brukdamas mano kišenėn. “Ačiū
ir mes dar vieną.
(Tą»a)
tamistėlei”, tariau bent kiek paslmkęK toliau. “Ai
JHCVUTjft. Pasakysiu. Tegu visas jaunimas susi
K AI KURIE. O jei norim, tai t gaukim dar vieną.
Wa»
SCENA III.
rinka* ir pakhrmrya, mažu galėsite savo protua
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daugel ten pašelpa reikalinga. tųjų skatikų atsiimti. Kaip
Jo oponentas p. vice-guberna- reikalinga pašelpa nukentėju
torius Podjakonovas, kad su sioms Suvalkijos vietoms p.
mažinti reikalaujamąją Liet. Malinauskas parodo pavyz
I)r. pašelpos sumų, išrodinė džiu, kad tik vienas Liet. Dr.
jo, kad teikti nukentėjusiems nuk. dėl karės šelpti Marijam
dėl karės gyventojams pašelpų polės skyrius pareikalavo iš
jų gyvenamose vietose, tai jau Draugijos mėnesiui arti 7
tlaugiau pačios valstybės daly tūkstančių rublių, už kuriuos
kas, kad Čionykštis Tatjanos pinigus sakėsi galėsiųs duoti
skyrius turįs artimesnius už savo rajono nukentėjusiems
davinius, būtent, rūpintis tais, pietus tiktai kas antrų dienų.
kurie pasišalinę dėl karės rei Del to, kad kaip kam gal ne
kalingi pašelpos čia, ir be to, suprantamo išrodo kodėl Liet.
kad Suvalkijoje veikius taip- Dr. Komitetas tiek daugelio
pat Tatjanos Komiteto Suval pašelpos reikaliųgas, p. Mali
kų skyrius ir lenkų Piliečiu nauskas primena, kad lenkams
Komitetas. Dar kalbėjo prieš tariamas Komitetas skiriųs
ir kitas oponentas. Atsaky net po 800 tūkstančių. Jeigu
damas j tai Liet. Dr. nuk. dėl ten tokia pašelpa reikalinga,
karės šelpti Komiteto narys p. tai kodėl ji nereikalinga Su
D. Malinauskas išrodinėjo, valkijai, per kurių karės ban
kad įvairūs karės pabėgėliai ga kelis kart į šen ir į ten
tai daugiausia tokia nukentė praūžė.
P. Malinauskui pabaigus
jusiųjų dėl karės kategorija,
kuri galima sakyti mažiausia kalbėti pasiprašė balso visų
nukentėjo; kad pašelpos kur laikų ligtol tylėjusis p. Bulo
kas labiau reikalauja tieji, ku ta, ir prade išrodinėti, kad ne
rie paliko gyvenamoje vietoje, visa taip yra, kaip kad p. Kybet kurių pastogės, maistas, montas ir p. Malinauskas kal
apdaras ir visa manta sunai bėję. Tiesa, jis nesakė, nes
kinti, kurie prisiglaudė pas to negalėjo sakyti, kad Suvalki
kius pat nualintus savo kaimy ja pašelpos nereikalinga. Jis
nus, ir kurių daugelis badau pripažino, kad ten sunaikini
ja tikroje žodžio prasmėje. mas dar dešimts kartų dides
Kai dėl veikimo tenykščio nis ,kaip Kymantas ir Mali
Tatjanos Komiteto ir lenki} nauskas, kad piešė. Bet jis
Piliečių Komiteto, tai, sakė p. turįs pasakyti, kad tuodu kal
Malinauskas, Jiesa, juodu vei bėtojų esu reikiamai neapkia, bet tas jų veikimas toli sipažinę su tuo dalyku, apie
nepaltaktinas. Nes lenkiškojo kurį kalbėję. Girdi, tenykšPiliečių Komiteto veikimas tis Tatjanos Komitetas, kurio
nėra reikiamai bešalus; jam. nariu jisai esųs, veikius gerai
visuomet arčiau stovi lenkų, ir galįs nukentėjusius aprū
ne lietuvių gyvenamosios ap- pinti. Jis pašelpas siunčiųs
fikritys. Gi Tatjanos Komite i valsčius ir jas atsiimti gy
to skyriaus duodamoji pašei- ventojams visai nereiklų toli
pa po 2 rb. ar arti to mene- keliauti. Bet ir jis pripažįsaiui visai šeimynai — taip-pat j *$8, kad pašelpa ir čia reikalašas jūrose. Beto kiek var linga. Prie visa to, p. Bulo
go tenka panešti valstiečiams, ta dar visiems viešai pasigyrė,
alkaniems
ir
sušalusiems: kad jis iš Lietuvių Komiteto
klumpioti po keliolikų varstų i išstojęs ir pradėjo pasakoti a-

(Jaunimas dainuodamas ant kiemo renkasi. Mer
ginos turi gėlių pluoštus, kitos vainikus.. Vaiki
nai taip-pat, kažkurie apsikaišę kepures, brilius
su lapais. Visi linksmi.)
Gale tėvo lauko, trys antelės plauko,
Ir atjoja bernužėlis ant žirgelio lauko;
Gale tėvo sodo,, trys berneliai, jodo,
Jodo bėrus žirgelius -ant tėvelio dvaro.
Gale tėvo svirno, trįs berneliai liūdo,
Tegu liūdo, tesižino, tai dukrelės kviesti.
Gale tėvo stalo, duktė baldus valo,
Tegu valo tesižino, tai josios darbelis.
Gale pečiaus kampo, duktė lūpas tampo,
_ Mat. verkšlena, vargdienėlė, nes
• barė tėvelis.
VIKTUTĖ (Pabaigus dainą, pribėgus prie J ievutės).
J ievute, kodėl šiandien nebuvai gegužinėse?
KAZYS (Šposai pastūmėjęs Viktuię). Eik sau į pa
šalį, neerzink jų, matai, kad jai šiandien nesmagu.
VIKTUTĖ. Maža kų, jei kam nesmagu. Šiandien
viso kaimo jaunuomenei paskirta diena linksmin
tis. Buvome girioje, laukuose, paupyj. Linksminomėsi, dainavome, šokome, žaidėme, kiek mūsų
tik kupros pakėlė. O ko J ieva liūdi?!..
ROŽĖ. Jeigu vienam nesmagu, neišpuola tuoj. pa
šiepti ir bartis.

STEPAS (Pašepdamas). Didelis daiktas, kad pelė' da uodegos neteko. Atžels kita. (visi juokiasi).
JURGIS. Et, jau perdaug užvažiavai. Matyti, kad
Jievutei nesmagu, o jūs dar pajuokiat.
LUCIJA (Smarkiai). Paliaukit jus ambriję, kaip pa— žaboti katinai. Ar jūs manot, kad merginos jums
ant pa juoko Dievo sutvertos!
BALTRUS (Stenėdamas). Ne ant juoko, o tik ant
pašaipos. (Visi vyrai juokiasi.)
LUCIJA (Smarkiai). Tylėk ir tu. Ar jau senai pa
liovei naktimis su pelėdomis valkiotis? Atsidurdavai trečiame kaime. Dar, mat ir jis ant kitų
šneka. (Fist juokiasi).
JURGIS (Pajuokdamas Baltrą). Va, tai gavai, kai
su mazgęte per terlų. (Fisi juokiasi).
KATRIUTĖ (Ragindama prie tvarkos). Manau špo
sus krėtę nustokite; nes per toli įsikalbėję dar
susipyksite. Verčiau padainuokime.
VIST (Linksmai). Gerai, gerai, dainuokime.
LAURAS. Kų dainuosime?...
ROŽĖ (Rimtai). Bekalbėdami, būtent du kartu pa
minėjote “pelėdų”, tai-gi jų ir apdainuokime.

J IEVUTĖ.

Gerai sumanėte; tai tėvukų numylėtoji

dainelė.

BALTRUS.

Dainuokime pelėdų.

J7ISI. Pelėdų, pelėdų!
eūes. Dainuoja).

(Katriutė sutvarko visus į

pelėdų, (du kart).

pie savo asmeninius santikius
su tuoju komitetu. Na, ir kas
iš to visa? Gi, nors p. Bulota
ir nepasakė, nes negalėjo pa
sakyti, kad Lietuvių Draugijai
ar nukentujusiems suvalkie
čiams nereikių duoti jokios
pašelpos, bet iš jo kalbos pali
ko visiems labai aiškus įspū
dis, kad suvalkiečius sušelpti
čion kalbamaisiais pinigais nė
ra taip didelio reikalo, kaip
kad nurodoma.
To ir pakako. Jeigu p. Bu
lotos kalba ir nebuvo vienin
telė, tai jau tikrai viena vir
šaus priežastis, delei kurios
Lietuvių Draugija nukentėju
siems dėl karės šelpti šį kart
negavo nė skatiko viršaus p.
Neidgarto jai paskirtos susnos
15,000 rub. O jau tai ir be
aiškinimo aišku, kad juo Lie
tuvių Draugija pati bus tur
tingesnė ,juo ji galės daugiau
ir nukentėjusių sušelpti, dau
giaus vargo, skurdo sumažin
ti, daugiaus ašarų nubraukti.
O čia štai ponas Bulota vi
sų tų reikalų kreipia priešin
gon pusėn, tarsi nurodydamas,
kad kenčiančiųjų suvalkiečiųsnšelpimas nėra jau taip labai
opus, taip skaudamas reikalas.
Taip kalbėti viešai ir tokia
me svarbiame momente, kaip
šelpimo^ pinigų paskirstymas,
tai atitraukimas
nuo bur
nos
alkanam
kųsnio
ir
iš viso paties sušelpimo rei
kalo pasityčiojimas. — Išvisa
tik viena išvada: p. Bulota šį
kart pasirodė tuo, kuo sunku
buvo tikėtis jį matyti: prieši
ninku sušelpimo kenčiančiųjų
suvalkiečių, priešininku pavalgidinimo alkstančiųjų, prieši
ninku apdengimo sustirusiųjų
nuo šalčio žmonių. Ir, matyti,
tik dėlto, kad Lietuvių Drau
gija nukentėjusiems šelpti .nė
ra tokia, kokios p. Bulota no
rėtų, ir kad jis iš jos išstojo,
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silaukia' kontr - atakų, skleidi
mo įvairių šlamštų, kurie pa
Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pinb
rodo žmogų tinginiu ir nieko
gal yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pilną už
nebojančiu.
Dirvų, kurioje galima susi tikrinimą.
tikti su dvasios priešais, gali
Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
ma padalinti į sekančias ša
kas: beletristika, kurioje su nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.
tinkame šlamžtines^. gatvines,
nedoras “kovotojų” temas;
Visados daryk biznį su banka,
istorija, kuri dažnai esti klai
Kaip minėjome, p. Bulo
dingai aiškinama ir misrepre- KURI YRA BANKA
ta į tų straipsnį po kiek zentuojama; mokslas ir f do
savaičių davė
atsakymų, žof ija, kuriose šakose tie dva
tilpusį “Vilties” 44 (1285) sios priešai neturėdami jo
num. Bet tuo savo atsaky kios nuovokos, rašo absurdus.
mu neįstengė save išsitei Taigi į tas srytis turime mes
katalikai atkreipti domų. Nes
sinti ir apginti.
Prli Ashlud An. ir 47 gitrto
Tai toks p. Bulota, kuris viršminėtose srytyse “rašydabar Amerikoj prakalbas kai” dažniausia yra neapsipažinę ar tyčia dalykų kraisako.
Išteklius arti $6.000 OM
pytojai, ypač su mūsų tikyba
ir apeigomis. O kas link baž
Pu valstijos priežiūra.,
nytinės istorijos, galima juos
Katalikiškos Spau« pavadinti ignorantais.
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka į
dos Reikale.
Klausimas, kurs pats sau vakarus nuo Stock Yardų.
Žmogus iš pat prigimties ųteina, yra tas:, dėl ko gi to
yra labiau linkęs prie blogo; sios srytys yra taip apleis
taigi lengviau yra pataikauti tos? Atsakymas gali būti, ma būtų jomis užstoti gatvi Tampat “Draugui” dienraš
žemesniems geiduliams, negu šis: kadangi iš daugel baigian nius ir nedorus šlamštus. To čiu, nuoširdžiai sveikiname, Be '
juos pergalėti. Del to tai dva čiųjų mokslų diduma vejasi už sios apysakos privalo būti do abejonės, jisai, kaip tikrasissios priešai spaudoje neduo galingąjį “dolerį” ir dėl to tai ros, suteikiančios gyvenimo apšvietos gamintojas ir būda
da nieko, kad pagerinus, pa mažai atsiduoda raštyjos dir tikrų paveikslų ir kad vestų mas tvirčiausia uola, atskleis
taisius silpnųjų žmogaus pu vai; antra, kad katalikiškųjų mūstų jaunosios kartos dvų- savo skiltys minėtoms šakoms
sę. Betikybinė spauda, kuri spaustuvių bendrovės yra dar sių prie augštesnių idealų.
ir bendradarbaujant katali
naudojasi žmogaus didesniu neturtingos ir dėl to tai ne Bijografija ir istorija nū kams rašytojams, kaip iš kuP"'
prie blogo palinkimu, kaipo gali palaikyti profesijonališkų dien lygiai yra reikalinga. Ka ingijos, taip ir svietiškosios’
galingu įrankiu, atitraukia rašytojų, kad iš to užsiėmimo talikiškieji autoriai privalėtų pusių, ant kiek jie išsigali, pa
nuo užbriežto pareigų tikslo. galėtų sau duonų pelnyti.
aprašyti Bažnyčios vyrų, ne rodys pasauliui, kų gali — at
Tamsybių galybė, rods, apė Katalikų rašytojų nedatek- tiktai kunigų, bet ir svietiškų kasant didvyrių kapus, atitai
mė žmogų ir naikina jame tų lių gali dapildyti katalikiškoji jų, gyvenimus. Garsių Baž sant klaidingus istorijos bruo
viskų, kas galėtų pagerinti jo' moksleivija, besimokindama į- nyčios vyrų bijografijos bei
žus, stovint ant dieninio bėgio
stovį iš dvasios ir doros pusk}. vairiose kolegijose, seminari jų gyvenimo aprašymai, sutei
Bet gi paėmus spaudų, ku jose ir universitetuose, jeigu ktų daug didesnę garbę Baž sargybos, atsakant įvairins
klaidingus priešų pusės užmori savyje nėra bloga, tuo pa jinai tiktai rašytų.
nyčiai Ir kas gi aprašys tų
čiu sykiu gali jinai tapti to Katalikiškosios spaudos dir vyrų gyvenimo dorybes ir jų tinėjimus, rašant taip, kad4
visko gamintoja, kas yra gera va yra labai plati. Beletris nuveiktus darbus? Žinoma, niekas nebūtų užgauliotas, tik
ir dora. Daugel pastangų bu tika šiandienų yra reikalin kad ne bažnyčios priešai, bet drąsiai parodant teisybę, ki
vo dėta, kad pagerinus spau giausia, nes mūsų visuomenės tik-ištikimieji Bažnyčios sū taip beveikiant su Dievo padų; bet toji spauda, kuri pra diduma nieko kito, kaip tiktai nūs! Katalikų priedermė y- gelba, pamatysime, kų netek
dėjo gerinti dvasinę ir dori jų teskaito. Katalikai rašyto ra tad tų vyrų atmintį iš tų
nę žmogaus pusę, iš betikybi- jai privalo pagaminti gerų ir dulkių prieiti ir parodyti pa inoji ateitis dėl mūsų atneš.
A. Tamoliūnas.
nės spaudos pusės tuojaus su dorų apysakų tiek, kad gali- saulinę, kuomi jie buvo.
kad su ja negali gerų santy
kių palaikyti. Tad savo as
meninių dalykų vardu danu
tai Draugijai kliudyti, plačiau
ir vaisingiau šelpimo darbų
varyti, danu į jos ratus bas
lius kaišioti, ir tuščia jų tųjų,
kurie nebus sušelpti 1 — Tai
jau bene perdaug!
T. P.

Parnešė tėtušis pelėdų, (du kart)
Parnešė tėtušėlis, parnešė matušėlė,
Parnešė visi vaikai pelėdų.
tęsiasi tuo pačiu mastu: užmušė, nupešė, iške
pė, suvalgė).
KAZYS (Prie paskutinių dainos žodžių, sau vienas
užtraukia garsiai dainuodamas be tvarkos: “Vi
sos mergos, kaip pelėdos”. Prasideda juokai.
Merginos jį apspinta mušti, tąsyti, tardamos:
“Artu merginas pajuoksi!”)
JUOZAS (Stabdydamas). Na, jau gana žaisti, eiki
me prie tvarkos. Įsilinksminę nenori nei paliau
ti... Klausykit, kų turiu pasakyti. (Visi tyli,
klausosi). Rodos J ievutė žadėjo mums pasakyti
apie savo nuliūdimo priežastį. (Visi atkreipia
akis į Jievutę. Klausosi. Jievutė - gi atsistoja
viduryj. Tyla).
JIEVUTĖ. Gerai, dabar pasakysiu. Mūsų kaimo
gerbiamasis jaunime, jeigu galima bus jums, pra
šysiu jūs visų paramos, tai yra, šitame mano nu
liūdime. Jūs visi gefai žinote mano santikius su
Klimų Joneliu, o ve, tėtis mano užsispyrė, kad
ne,' ir gana. Per mugę Vilkpilvyje tas Kuprys
Balnius įšnekėjo tėtei visaip, kad tik mane leistų
už Pabilskio. Aš jo taip nenoriu; ir kaip galė
čiau padaryti taip, sykį pažadėjus širdį Joneliui.
Nors sako jis esųs labai turtingas, bet kas man
iš jo, kad žlyba, kuprotas, senas ir visai netikęs.
(Ant scenos užsilaiko rimtai, visi žingeidaujer.
Pas visus matyt užuojauta J ievutei).
STEPASi. Aš pažįstu. Tokia kūtvėla, kerėpla, iš
užpečkio nevarytas ir didelis pijokas. Pastačius
į pupas, būtų puiki baidyklė žvirbliams baidyti.
BALTRUS. Ir aš pažįstu. Tėvas turtingas buvo, po
šimtą pypkių, bet sūnus pamažu jau lenda į sko
las. Bet kų netikęs, tai teisybė netikęs, tikras
liurbis. Aš nežinau, kaip jis sumanė dar apsi
vesti. Ir kų jis su pačia veiks? Bet mat jaučia,
kad nuo Jievutės tėvo gaus kelis šimtukus pasogos.
VIKTUTĖ. Tai kad jį pempės sulestų! Kodėl jis
pasirįžo mūsų kaime mergauti?... ar jis mano
* kad mūs merginos jam vištos, arba katės, ir į
jį kabinsis?... Kad jis to nesulauktų!
KATRIUTĖ. Nugi tai vis Kuprių Balniaus darbas.
LAURAS. Kaip čia sumanius kų, kad jam sumai
šyti?
MORTA. Kų-gi mes galėsimo padaryti, jei jis per
šasi JievutėR tėvui?..
CILIUTĖ (Pritardama). Tai-gi. O Jievutės tėvai*
labai jį apglobė, sako bus turtingas žentas..
ROŽĖ. Vyrai, jūs turėtumėte kų tokio sumanyti, kibi
tų kerėplų išunūsų kaimo prašalinus.
YS VSukrut
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kaimo merginų prasišalintų. (Pamąstęs). Pa JURGIS. Kazy, tik gerai sumanykit tam kupriui špe
laukit, baigiam šiandien apie tai (į dievą). Ka
>
...
' —
da tas kerėpla atvažiuos?..
KAZYS. Nesirūpinkit, manau, mes vyrai viskų ap
kalbėsime ir pasekmingai atliksime. Tik nepa
JIEVUTĖ. Rytoj vakare. Galutinai sutarti. Nors
mirškite rytoj čia visi susirinkti, nes dar bus ry
aš tėtės verkdama prašiau ir sakiau, kad aš jo
toj ketvirta diena Sekminių, o mūsų kaimo ūki
nenoriu, bet tėtis privestinai mane spiria, kad
ninkai taip-pat geri, leidžia ir rytoj visų dienų
aš už jo tekėčiau. Ir nežinau kų man daryti.
savo jaunimui pasilinksminti; o jie delei to taip
BALTRUS. Na, kų tu sakai, tai šeškas... (Truputis
daro,
kad darbymetėje, kai-kuomet reikia ilgimus
/uokų). Aš patarčiau, kad šį darbų pavesti Ka
vakarais padirbėti... Tai jau bus viskas. Beja.
ziui. Jis, kaip daugiau patyręs, gal gerai su
(į Jievutę). Tu Jievute, užbaigtuvių šie vakaro,galvos, kas mums toliau daryti šitam dalyke.
turi mums pašokti “Jievutę”.
JUOZAS. Aš paremiu sumanymų. Kaziui pavesti.
DAUGUMA BALSŲ. Paremta ir patvirtina. Kaziui JIEVUTĖ. (Nusistebėjus šypsodama). Tai pasakė!'
Imsiu,viena čia dabar ir trepsėsiu. Pašokime*’
šį darbų pavesti!
visi...
MORTA. Bet klauskime Kaziuko, ar jis apsiims.
VISI. Visi, visi “Jievutę” šokam. (Darosi poras,
KATRIUTĖ. O kų, ar apsiimsi?...
paskui ratas. Katriutė, Kazys tvarko. PradedaCILIUTĖ, Kaži ūks, geras vyruke, apsiims.
šokti, ir dainuoja). <
KAZYS. Nei pats nežinau...
->
Oi tu Jieva jievuže, ko nežydi žiemužėj?
LAURAS. Apsiimk, Kazy...
Oi - ja, oi - ja - ja! Ko nežydi žiemužėj ?
KAZYS. Tegu bus taip. Apsiimsiu. Bet šį vaka
Kam žydėt žiemužėj, vėtra laužo šakeles,
rų, liuobas apsitvarkę, po vakarienei, visi vyrai
Oi - ja, oi - ja - ja! Ko nežydi žiemužėj I
susirinkite ant galo kaimo, tam gale, kur kryžius
Vėtra laužo šakeles, šalna šaldo žiedelius,
aptvertas. Mes vieni vyrai apsvarstysime, kų
Oi - ja, oi - ja - ja! Ko nežydi žiemužėj?
turėsime daryti ,kad kaip nors tų kerėplų nuo
Lelijele merguže, kodėl esi nuliūdus?
Jievutės prašalinus.
Oi-ja, oi-ja-ja! Ko nežydi žiemužėj?
MORTA. Bet vyručiai, jūs nepadarykite kokių šel
Ar bernyčio netekai, ar rūteles praradai?
mysčių. Būtų visam mūsų jaunimui gėda, net ir
Oi - ja, oi - ja - ja! Ko nežydi žiemužėj ?
nuodėmė!...
Nė bernyčio netekau,— rūtelių nepraradau,
CILIUTĖ. Tai-gi. Ir aš norėjau tų patį sakyti. Čia
Oi - ja, oi - ja - ja! Ko nežydi žiemužėj ?
reikia labai gudriai ir gražiai pasielgti.
Mane barė tėvelis, kam bernytį mylėjau
JUOZAS. Et jau, nesirūpinkit. Kazys gerai suma
Oi - ja, oi - ja - ja! Ko nežydi žiemužėj ?
nys, kaip ir kų padaryti.
(Pabaigus žaisti, Kazys ragina dar padainuoti).
JIEVUTĖ. Mama kad ir žinotų, jūsų paslaptis, tas KAZYS. Na, kad linksma, tai tegu dar būna links
niekis, nes ir ji jo nenori, ir man pritaria, kad
miau. Uždainuokim dar vienų ir traukim namon
aš jo atsikratyčiau, ir už Jonuko tekėčiau, bet su
(Dainuoja, bebaigiant dainą, jaunimas išeina nuo
tėte, tai mielas Dievas žino kaip bus... Prietam,
kiemo, ši daina yra Šimkaus rinkinėlyj).
tėtės būdas yra labai kietas; jei jis kų užsispyrė,
Augštai dangus, šviesios žvaigždės,
tai tur taip būti. Visa mano baimės viltis, kad
Didelės ir mažos.
tėtis ant akių nelabai primato, ir ant ausų ne
Šviesus kelias, man berneliui,
prigirdi, tai vis šį .tų galima paslėpti, ir užtik
.
Joti pas mergelę.
rinti.
Jojau laukų, jojau antrų,
Nieko neprijoja.
KAZYS (Pasididžiuodamas). Na, mėginsim, mažu,
Tik
prijojau
uošvės dvarų,
ir nusiseks viskas gerai. Manau, bus gana mums
Dar mergelė miega. —
čia tarties. Juk pavakarė, visiems laikas prie
— Ko atjojai bernužėli,
liūlių; o vyrai, kaip prašiau, nepamirškite šį va
Tu nelaukiamasis,
karų po vakarienės pasakytoj vietoj susirinkti į
Ko prisėdai prie šalelės,
seimų. O rytoj vakare, visas jaunimas dai
Tu nemylimasis.
nuodami, ir vėl susirinkt ant šito kiemo. Te
Ne ant savo bėro žirgo
gul bus sulyg kaimo seno papročio: — Į kurį kie
Pas mane atjojai,
mų piršliai įvažiavo pas merginų, ten jaunimas
Tu ne savo aukso žiedų,
daibuodams dainuodama renkasi į būrį ant to
Manr dovanojai.
kiemo ir žaidžia* (lididžiai). Ar visi girdėjote,

T—

rinkimą. Susirinkimo dienotvar
kėje bus svarstoma daug svarbių
dalykų užtat malonėkite visi atsialnkyti. Iki šv. Jurgio nauji na
riai bus riimarai už pusę mokes
čio. Skubinkite pasinauduoti šia
proga.
Antanas Šlikas, 151 kp. rašt.

ST. LOUIS, MO.

kiekvienas
išreikšti savo
nuomones per oTgauų prieš
Sejjnų, kad po laiko nerei
kėtų
graudintis ir rugoti
ant kitų ir sakyti, kad esi
nuskraustas. Jei visi stosi
me prie darbo, padarysime
sau ir visai mūsų tautai di
delę naudų.

S. L. R. K. A. 82 kuopa, lai
kys savo mėnesinį susirinkimų,
nedėlioj, 16 d. balandžio, 6 va
landą vakare. Po numerių 1608
So. 7th st.> St. Louis, Mo.
Nuoširdžiai visus narius ir no
rinčius prisirašyti prie Susivie
nijimo L. R. K. A. atsilankyti,
visi busite maloniai priėami prie
šios organizacijos.
Nepamirški
te kad tai yra vieną iš didžiau
siųjų orgauizaeijų Amerikoje ir
kurie prie jos priguli neivienas
negaili, taip ir Tamsta prisirašyk
o turėsi didelę naudą iš jos.

Pereitame “Draugo” nu
meryje patėmijau pastabė
lę. Kalbama apie rnošimosi
prie Seimo. Nudžiugino ma
ne. tas paraginimas. Bet
neilgas
buvo
tas mųno
džiaugsmas,
kadangi iki
Susivienijimo Prietelis.
šiol niekas apie ateinantį
Seimų nei žodelio neprata
Visus kviečia atsilankyti,
rė, ir.per tai sunku spręsti
Jonas Bartininkaitis, /ašt.
kokių naudų atneš, ateinan
tis Seimįas dėl Susiv. L. R.
CURTIS BAY, MD.
K. A. narių. Taigi jau būtų
SEKANČIOS KNYGOS
58 kp. S. L. R. K. A. nedėlioję
laikas pradėti rengtis prie
GALIMA GAUTI S. L.
Beimto ir sumanymus pas balandžio 2 d. antorje valandoje
po piettj^ pas kuopos pirmininką
R. K. A. KNYGYNE:—
kelbti per organų.
A. B. Radauską ant 2 Hazel st.,

Vyrai
Šita jstaiga yra tik vyry gydymui. Jeigu ieškote patar
navimų sąžinirtgo ir teisingo gydytojo, atsikreipkite į ofisą dėl
liekzaminavojimo. 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 instrumentais ir elektros intaisais,
kurie yra reikalingi, kad nuodugniai ištyrus Jū?ą ligą. Ypatinga
atida yra atkreipiama prie Inkstų, pūslės, nervotuase, kraujo li
gų ir abelno nusilpnėjime.
Jei reikalingi gydymo, atsišaukit į ofisą dėl patarimo. Dvi
dešimt trijų metų gyvavimas šios įstaigos yra garantija tam, kad
būsite gydomi pasekmingai.
/

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

PASITARIMAI UŽLAIKOMI SEKRETE.

35 So. Dearbon St.

-

Chicago.

-

Kampu Monroe, penktu augštaa.
VALANDOS: Kasdien nuo 0 iki 4. Nedėliomis nuo 10 iki 1
Taipgi Paned., Seredoj, Pėtnyč. Subat. vakarais nuo 7 iki 8 vai.
(Imk elevatorių į 5 augštą).

Jei nori turėti gerą ir pigų laikraštį, užsirašyk

Santaika
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros
savaitinis laikraštis.

Šiais metais visi S. L. R. Curtis Bay, Md. rengia bertaini1. “Būdas senovės Lie
SANTAIKOJE” telpa įvairių-įvairiausios viso pa
Prašome visus
K. A. nariai
tyli, rodos, nį susirinkimą.
tuvių” — Daukanto.
saulio bėgančios žinios.
kuoskaitlingiausiai
atsilankyti.
kąd jau būtų viskų nuvei
2,
Chrestomatija
”
—
SANTAIKOJE
” telpa taipgi tyri mokslo straipsniai,
A. B. Radauskas, pirm.
kę. Man rodos, kad'dar ne
poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
kun. Miluko;".
viskas yra nuveikta. Jeigu
SANTAIKA
” eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
3. “Europos istorija” —
POQUONOOK, CONN.
SANTAIKĄ” leidžia P. Szukys.
perkratinėsime vidujinį Su
45 kuopa S. L. R. K. A. nedė Freeman;
SANTAIKOS” kaina metams $1.00. Pusmečiui 65c.
si vienijimto stovį, atrasime lioj balandžio 2 d. antroje va
4. “Lietuviai Amerikoj”
Pavienis num. 3c.
dar daugybę dalykų, kurie landoje po pietų, laikys bertai — Jono;
Siųsdami
prenumesatą, korespondencijas, laiš
turėtų būti seime svarsto ninį susirinkimą. Bus daug svar
5. “Kuomi žmonės gyve
kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
mi ir daromi tąm tikri nu stoma svarbių dalykų. Kviečia
kalais adresuokite:
na
”
—
Jociaus;
tarimai, iš ko Susivieniji me visus atsilankyti.
6. “Petras Žemaitis” —
Valdyba.
mui būtų nemaža nauda. Aš
“SANTAIKA"
Astrauskis;
nors kelius iš tų paminėsiu.
2120 St. Clair Avė. N. E. Cleveland, Ohio
7. “Kražių skerdynė” —
NIAGAR FALUS, N. Y.
Susivienijimui yra reika-Į
Balandžio __ 2 dieną, 7 vai. va kun. Žilinskis;
hngas keliaujantis agentas,
kare šv. Jurgio bažnytinėje sve
8. “Diedai ir Gražina”
nes yra daugybę tokių ko
tainėje 170 kuopa -S. L. R. K. — Mjickaus;
lonijų, kur nėra S. L. R. K. A. laikys susirinkimą. Prašome
Ant aplikacijos turi būti
A. kuopos
ir niekas apie visus atsilankyti, ir atsivesti su
kuopos antspauda, ir para
ū*ų organizacijų nežino. Pa savim naujų narių.
viršaičių ir krasoa Jau išėjo pirmas numeris
St. Keriu, raštininkas. šai
dėkime jeigu
SusivienijiA. M. Norkūnas
ženkleliu už 10e.
.-mas turėtų panašų agentų,
Vienatinis
Lietuvis Išdirbėjus
CHICAGO, ILL.
x
kuris galėtų per metų laiKun. S. J. Struekus.
S. L. R. K. A. 101 kuopa, ba
visokių ženklelų
feo-apvažiuoti visas lietuvių
Turinys: <

“Muzikos”

kolonijas Amerikoje tikiu landžio 2 d. š. m. Dievo Apveizdos parapijinės mokyklos bfite
kad Susivienijimui galėtų 4 vai. po pietų laikys susirinki
atnešti didelę naudų.
mą. Kviečiame
visus skaitlin
gai
atsilankyti.
Kas
neužsimokė
2. Kuopos silpnai gyvuo
jęs visų mokesčių lai pasistengia
ja. Man rodos, ar tik nebus šiame susirinkime .. užsimokėti.
taių priežastis, kad kuopų Palikę draugijoje mokesčių kny
•raštininkai negauna jokio gutės malonėkite atsiimti.
Visi nariai, 'iieskolingi draugi
atjyginimo už savo darbų.
jai,
ir visi naujai prisirašusieji
Jeigu ateinančio seimo de
gaus
dovanai gražią naudingą
legatai atkreips
domų ir
knygutę,
.“Lietuvos ir Lenkų
pripažins reikalingu kuo Unija”, kurią išleidė mūsų Su
pų raštininkams atlyginti sivienijimas.
už jų darbų, tuo kart Susi
D. S. Sulckaitė, raštin.

vienijimas daug augšeiau
pakiltų, nes dabar
kuopų
raštininkai neišpildo priederenčiai savo darbų ir daž
nai atsitinka kuopose nesu
sipratimų, o vis iš raštinin
kų priežasties.
3. Susivienijimas turėtų
pasistengti išleistį brošiurėJės bei agitatyviškas kny
gutes ir praskleisti po vi
sas lietuvių kolonijas. Ti
kiu, kad ir tas brošiūrėlės
atneštų nemažu naudų.

4. Kad būtų paskirta ko-'
kia nors dovana up prirašy
mų naujų narių.
Tuomet
kiekvienų
paskatintų
pre . didesnės
agitaci
jos,
o kaip
sykis mū
sų
Susivienijime agita
cijos mažai esama. Nes, ar
ėiaip ar taip vertus, nei iš
Centro valdybos jokios agi
tacijos nesimato, nei šiaip
iš pavienių nanų. Kas tam
kaltas tai nemano dalykas
spręsti.
Yra ir daugiau dalykų,
kurie padarytų Susivieniji
mui naudos. Gal teks pakal
bėti kitu kartu. Taigi gar
bus Susivienijimo
nariai,
nelaukime rankas sudėję,
kad kiti padarytų
gerų
musų organizacijoje,
bet
patys stokime prie darbų.

ROCHESTEB, N. J.

SUSIV.

LIET.

R.-KAT.

j

AM. Nuo redakcijos.

VALDYBOS' ANTRAŠAI:

Sis-tas apie dailę.

Prezidentas, — K. Krnšmskas, 59 Teneyck st, Brook
lyn, N. Y.
Vice - Prezidentas, — A. Pet
rauskaitė, 563 N. Biver st,
Waterbury, Conn.
Sekretorius, — J. S. Vasiliau
skas, 112 N. Greene st., Baltimore, Md.
•
Kasierius, — Pranas Burba,
458 Maiu st., Edvrardsville
—Kingston, Pa.
Kasos Globėjai: — J. Stulgai-

103 kuopa S. L. R. K. A., ba
tis, 140 So. Mea£» St, įni
landžio 3 dieną 7 vai.
vakare
kęs-Barre, Pa.
laikys bertaininį
susirinkimą.
J. B. Valukonis, 233 BroadMalonėkite visi nariai atsilan
way, S. Boston, Mass.
kyti ir kas neužsimokėjęs kuo
Dvasiškas Vadovas, — kun. J.
pai grąžinti skolą
Praeitame susirinkime
mūsų
Jakaitis, 41 Providence st.,
kuopa padaugėjo dar 10 nau
Worcester, Mass.
jais nariais. Geistina būtų kad Knygius, — kun. S. J. Strucir į šį susirinkimą atvyktų naujų
kus, P. O. Plymouth, Pa.
narių. Pakalbinkite.
A. P. Širvinskas, rašt.
ROSELAND, ILL.

33 kuopa S. L. R. K. A. rengia
ant balandžio. 2 d. š. m. mėnesi
nį susirinkimą. Susirinkimas at
sibus 1 vai. po pietų Visų Šven
tų parapijos svetainėje (10806
Wabash avė.,). Bus.
svarstoma
daug svarbų reikalų.
Geistina
ydant visi prigulentieji prie 33
S.'L. R. K. A. atvyktų šian susirinkiman. Kaip paprastai, ne
užmirškite ir naujų narių at
sivesti draug su savim.
Juos. Ramanauskas, rašt.

Gydytojas, — Dr- A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt
st., Chicago, UI..
CHICAGOS I APSKRIČIO

Mūsų chorai.

Daina ir gyvenimas.
Muzikos teorija su pavyz
džiais.
x
Apie chorų vedimų.
Prie jnūsų bažnytinio gie
dojimo.

Gaidų Turinys:
Mes paadinuosim (mišriam
chorui).

■

draugystėms, o
ypatingai: ko
kardų, guzikučių,
metalinių,
anameliuotų i r
padengtų celluloid’u, šarpų,
vėliavų ir karū
nų.

M. A. Norkonas

166 Molrose Street,

Beauštanti aušrelė.
lo, Mass.
Oi močiut, motinėle (due

tas).

Vai broli, broli (vyrų cho

rui).
Pulkim ant kelių,

Dievas

mūsų apginėjas.
Pirmoji nelaimė
(pijanui
solo).

Atskiras numeris 40 c. me

Mokina

tams $3.00.

Mokinimo Valandos:
ŠUO 8 RYTO IKJ 5 VAL.
PO PIET. VAKARE NUO
7:30 IKI 9:30

Brooklyn, N. Y.

3360 Emerald Avė., Chicago, m.

Pirm. A. J. Sutkus, 63J9
So. Fairfield avė., Chicago,

Kazimiero draugija balandžio 2
d. 1 vai po pietų nutarė surengti
P. Potrėnas, 422 Is
mėnesinį susirinkimą.
avė., Rockford, IU.
Geistina ydant visi nariai ne
patingėtų
atvykti.
Neatvykę
gaus užmokėti pabaudos 25c. Su BOSTONO S. L. R. K. A. AP
sirinkimas atsibus Lenkų -'Sokolų SKRI0IO VALDYBOS ANTsvetainėje.
Petras Medeikis, pirmininkas.
Pirmininkas, J. M. Vieraitis.
12 TatmaB st., Worcester, Mass.
Sekretorius,

J.

Vaičiulis,

52

Nflrthapptpn, Mass.

Montel

Angliškos kalbos
Lietuviškos kalbos
Aritmetikos
\
Knygvedystės
Stenografijos
Typewriting
Pirklybos teisią
Abelnos Historijos
Suv. Valst. Historijos
Geografijos
Pilietystės
Politiškos Ekonomijos
Dailarašystčs

S. L. R. K. A. ADRESAI

Rašt. J. J. Palekas, 4629
S. Paulina, st., Chicago, III
Ižd. J. Žakas, 3339 So.
Emerald avė., Chicago, III.
Organizatoriai:
A. J. Sutkus, 6329 So.
MERIDEN, CONN,
Fairfield
avė.,
Chicago,
S. L. R. K. A. 84 kuopa ir Šv.

Man pavestus
darbus atlieku
artistiškai.

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

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

siųsti

krasos

38 Braižinėliai, talpinanti labai indomias apy
sakaites .............................................\...................
intalpa interesuojanti, ..... ..........................
62 Fabiolė. Arba Bažnyčia V ikombuose, ....
68 Gyvenimas Ge. vaitėa .. ,...............
69 Gyvenimo Pamatai ......................................... .
82 Huckleberry Finnas ...........................................
85 Šatrijos Raganos apysakėlės .........................
128 Klaida. Origir"liška apysaka iš lietuvių gy
venimo......................... ........................................ i
147 Lietuvaitė. Parašė J. Kvietkovskis....................
159 Maldos Galybė........................................................
163 Matulė Paviliojo.
........................................
174 Ponas Tvardauskas..............................................
197 Oliveris Twistas..................................................... i
201 Pajauta, Lizdeikos duktė; arba Lietrva XIV
arnžyje........................................................................ J
Ta pati audimo apdaruose .................
!
201 Pasaka apie kantrią Aleną, ..........................
238 Pūščios Dvasia............................................... '.....
355 Degtinė. Vienaveiksmis scenos veizdelis ...
356 Deklematorius. Deklamavimui eilių ir mono
logų rinkinys...........................................................
358 Draugas. Vieno veiksmo drama.....................
369 Geriaus vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte..................................
394 Kas Bailys! Labai juokingas
ir tinkantis
scenai vaizdelis .. „ .... ,
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. ............................. .85
509 Vienuolio disputą su rabinų. Vieno veiksmo
komedija .........................................................
10
525 Dainos kun. Vienožinskio ....................... . ..
.15
522 Aureolė..........................................
JO
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. ..............................
UO
710 Istorija Suvienytų Valstijų................................. L00
735 Lietuvos Istorija.

.............................................. ...

J5

Rašto Istorija............................................... .... 1.00
Ar Kristus turėjo brolių ir seserų!................
5
Evoliueija ne Revoliucija. .............................. -49
Kokia Autonomija Lietuvai Reikalingai .... .10
Lietuvių Tautos Memorijalas. • ••••• •• • • • JO
Patrimpo laiškai......................... . ...................... ..
45
Tiesos Žodis Socijalistams.................................... JO
Sveikata, arba trumpas kelias į sveikatą
2.^
Užkrečiamųjų
Ligų Išsipletojimo Budai ir
Kova Su Jais. .... ........................... -.
15
930 Katekizmai apie Alkolį.
........................ '.... 6
932 Pilnosios Blaivybės Katekizmas. . .*................. .40
935 Saliūnas.
..................t..................................................5
947 Mandagus Vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka, .5
950 Apaštalystės Maldos Statutos.................................. 35
959 Apsvarstyk t .*................................................................ 6
\ 987 Gyvenimas Šventųjų, Visų metų ........ ..
3.50
988 Gyvenimas Šventųjų, Skuros apdaruose
$5.00
1016 Lourdes'o Švenčiausios Pan. Marijos mėnuo 30
1050 Reikalingiausios giesmės, bažnyčioje' jiedamoa .2
1095 Vienuolinė Luomą....................................................... -5
1099 Krikščioniško Mokslo Katekizmas,....................... 16
1100 Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis IL .25
1103 Angliškos kalbos vadovėlis, tiems kurie nori
laiku pramokti angliškai........................................... 25
1108 Kaip rašyti laiškus, lietuvių ir anglų kalbose —.75
1123 Rankvedis angliškos kalbos. Praktiškas bū
das išsimokinimui angliškos kalbos pačiam
per Bave be pagelbos mokytojaus. .... ___ 1.25
Su audimo apdarais
.................................... 1.50
1131 Žodynas lietuviškai angliškos ir angliškai-lietuviškos kalbos. Sutaisė A.Lalis......................... 6.00
1132 Žodynėlis lietuviškai angliškaiir angliškai lie(
tuviškos kalbos............................................................. 6b
Tas pats gražiais skuriniais apdarais ...... .75
1133 A. — B. —C. Rašymo ir skaitymo Pradžiai
moklis............................................................................... Ja
1134 Skaitymo Pradžiamokslis
.......... j.............. 35.
1138 Geografijos vadovėlis, .............................................. 75
1187 Blogi Kūdikių Papročiai, supaveikslais,............ 20
1214 Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. M.
Gustaitis ...................................................................... 1!
1215 Lietuvių Katalikų Metraštis, 448 pusi ............ 70
No. K17 Visuomet Su Dievu. Maldaknygė lietu
viams katalikams visokio
amžiaus. 256
puslapių, mažo forpiato, juodais viršeliais
su auksuotu kryželiu ant viršaus, labai dai
li knygelė. Kalba gryna. Kaina tiktai ---«O
No. K396. Mažas Naujas Aukso Altorius. Dailiaisviršeliaia, 382 pusi. Kaine tiktai ..............
60
No. K415. Balsas Balandėlės arba Mažas* Šalt
inėlis. Be “Officium”, su dadėjimu litani
jų, maldų ir giesmių prie Panelės Šv. Juo
dais dailiais apdarais. 576 pusi. Kaina tiktai $1.00
759
790
809
819
822
827
843
915
917

Aapart tų “Draugo” Knygyne randasi daugelis ki
tokių knygų, tasai gae snu»

Adr ' nokite
DRAUOA8 PUB. CO., 1800 W 46

t..

OHK/aGO ILl

Laiškas iš Kares
Lauko.

I

DRAUGAS

Kovo GLuu.; :*>, 191G, N. 13.

RADO BOMBAS PO RŪMAIS
BULGARIJOS KARALIAUS
FERDINANDO.
Kaune. “Vorvarts” žinio

ĮVAIRIOS ŽINIOS.

CHICAGOJE “DRAUGO”
gub., Raseinų
apskr. Stulgių
par., Skaudvilio valsčiaus. PasAGENTŪROS.
tulgio kaimo. Amerikoje gyve
* .
na 4 metai. Du metų tam atgal
North Side:
jis gyveno Indiana Harbor, Ind.
Kas žino, kame randasi virininė- Jurgis čereškevičia,
tas mano brolis nuoširdžiai pra
2013 Wabansia avė.
šau pranešti šio adresu:

Pbooe Canal 2111

Tel. Randolpb 93 40

A. A. Šlakis

DR. A. YUSKA

LIETUVI* GYDYTOJAS
Kodėl nieko nerašai, broli! mis, Kaune esąs leidžiamas Žinios iš Rymo praneša, jog
ADVOKATAS
1749 So. Halzted CH1CA60, ILL
Tu taip sakyti esi žinių cent- vokiečių kalba laikraštis, var Sofijoje, Bulgarijos sostinėje,
19 SO. LaSALLE St.
CORNER 18<h STREET
(Room SIS) Chicago, III.
Galėtumei, rodos, visų du “Kounoer Zeitung”. Vie palociuje karaliaus surasta
re.
Ru. 32SS So. Halsted St.
naujienų maišų papilti. Bet name savo įžengiamajame bombos. Daug žmonių suareš
tuota.
Valdžia
susirūpinusi.
Tel. Drover 5326
West
Side:
jūs, turbūt, visi esate baisiai straipsnyje tasai Kauno vo
Stanislovas Kavaliauskas,
užversti darbu. Todėl aš ir kiečių laikraštis rašus, kad Gręsia maištas kariuomenėje. P. O. Box 428, Girardville, Pa. P. Cibulskis,
Tai. Tarda t*3S
Ofieieriai
ir
kareiviai
nerima

neantsipuolu. Galiu net pats skelbsiąs vokiečių kultūros ir
2112 W. 21 st placfe
šį tų papasakoti — kaip žie dvasios dėsnius. Kaune vy uta uja, nepatinka valdžios po
lietuviška banka
L litinis Gydytoji^ Ir Chirvrgas
A. Dūdas,
Paieškau Marijonos Sanmų pozicijos atrodo. Bet vi- riausybė įsteigusi prieglaudų litika, nudobo kariauti.
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK
3299
S. Halsted St.
Chicagvkalaitės, 7 metai atgal gy
2059 West 22nd st.
sų-pirina — su Naujais Me kareiviams ir geležinkelių tar
Gydo
visokias
liga*
motorų,
valkų Ir
JoeefA AElue,
veno Penn. valstijoj, dabar
vyrų. Specialitkai gydo limpančiai, uiaitais, kurie, rasi, bus indomiau- nautojams ir vokiečių teatrų.
4600
-4602
S.
Woed
St.
Chicago,
III
girdėjau kad gyvena Chi
aančjuaiai ir paslaptinga* vyrų ligas.
ANGLIJOS VALDŽIA SU
Bridgeporte:
Priimam* pinigna t Banką užčėdyjiraai nuo
cagoj, kas žino praneškite
si visame šimtmetyje. Aš tik Ten esąs atidarytas “Ostbank
viaoo
dolerio
Ir
daugiaus
ir
mokamo
tračia
SIRŪPINUSI.
rocenta ratonie ant metų. Siunčiame pinigu*
šiuo adresu:
J. Tumasonis,
norėčiau, kad tie metai grei fuer 1 landei und Gewerbe” Kardite, Wallis laukiama
vieaa dalie svieto pigiai. greitai ir teisingai,
svuetaBM temių pinigu* mainome. perkame ir
Julė
Mikalauskaitė,
3427 So. Auburn avė.
parduodame. Parduodame iifkortea ant vi*q
čiau sugražintų mus prie ra skyrius. Kauno gatves vo sustreikuojant 500 tūkstan
linijų | kraių Ir i* krajana, taipgi tikintus ant
1800 W. 46th st.,-Chicago.
Phone Y arda 271
geležiukelių po visa Amerika ir Europamaus gyvenimo.
kiečiai šiap pavadinę: Mikalo- čių angliakasių. Darbininkai
Musų Baaka išdirba visokius raitus ir do
WORCESTER, MASS.
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
Sunku sau įsivaizdinti, kad jaus prospektų — Kaišei stato visų eilę naujų reikala
DR. J. JONIKAITIS-I
tuviams risskiunas atsitikimuose ir reikaluo
PRANEŠIMAS.
Vincas
Vilkauskas,
se
ypatttkai ir par laiikus.
Tik kreipkitės
ir šiandienų. Nuo pat ryto ligiAVilhelmstrasse, kitas AVienez- vimų. Šis laukiamas anglia Šiuomi pranešame, kad mūsų
virimlnfitu sntraiiu.
Gytei Tyrą. Moterių Ir Valką Lips.
isnakeių siautė neapsakoma * pjatz, Kochstrasse, Parode- kasių streikas labai yra pa agentas Jurgis Tumasonis yra 20 Maxwell st.
3337 So. Morgan, et,
pūga. Rodos, milijonai raga Į piatz, Ųeutscher - Ring ir tt. vojingas ekonominių! krašto ingaliotas užrašyti mūsų laik
CHICAGO, ILL.
GRAND RAPIDS, MASS.
nų švaistosi sniego po Inu-į Gardine. Vienos Kurj. P.” būviui, tuolabiau kariaujan raštį “DRAUGĄ”, taipgi par
kus, keldamos sniego debe- iašo, kad Gardino priemies čiame stovyje.
davinėti mūsų išleistas knygas. A. J. Bernotas,
Pearl Oueen
«
sius: švilpia, tik staugia aplin čiuose ir apieliukėse namai
Jis taip-gi užrašo ir kitus ka 1409 Broadway,
Koncertinos
Telephone Main SS
talikiškus
laikraščius, k. a.:
kui ir žeria sniegu — negali sugriauti esu, bet miesto viNEKALTO PRASID. PAN. ŠV. “Darbininką”,
“Vytį”, “Pa R. M. Kalinauskas, lankosi po
ma net nosies parodyti. Bet durys nelabai pagadintas. Iš
JOSEPH MOLITOR
DRAUGIJA, WAUKEGAN. ILL žangą”, “Žvirblį” ir kitus. Tai
Indiana
valstijų.
pozicijos stovykla gyva, — 75 000 gyventojų belikę tiktai!
ĄRKITEKTAS
gi norėdami užsirašyti kurį iš
ADMINISTRACIJA:
Rooms 1003-1004
sargyba negali nė miliutai at 30,000 žmonių.
laikraščių, kreipki
167 W. Wa.shington St- Chicago
Pirmininkė — Ona Vagiliu* 3, viržminėtų
Cicero,
UI.
sitraukti: kų galima žinoti, ra
(“L. B.”)
Katalikiškos Bažnyčios mano specialitės šiuo antrašų:
1S49 So. Linclon st.
ikumas. Aš stačiau Šv. Kryžiau
J. Mozeris,
si vokietis yra susitaręs su
Bažnyčią Chicagoje.
Vice-pirmininkė — Anastazi
J.
TUMASONIS,
1426 So. 48th Ct.
raganomis, norėdamas netikė
jymBTirr^mm[iiiniMfTtnww
ja Pavalkykė, 1340 So. Park avė. 3427 Aubnrn avė., Chicago, IU.
RUSIJOS NUOSTOLIAI.
tai mus užpulti, ypač, kad
Roseland, Kensington
Pas
jį galima
gauti
ir
Prot. rašt. _ — Antanina Kasi76 — 102 raktą oktavos ir trlgubi BŪK PATS
jiems buvo pavėjui.
SAU
BOSU IR
Vienas rusų koresponden liauskiutė, 1345 So. Park avė.
METRAŠTĮ.
ir West Pullman
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi
Kaip šmėklos stovi karei tas, nesenai atvažiavęs Ame
pelnyk turtą. Kam dirbti mies
“DRAUGO” Administracija.
są geriausią muzikantų Suvienytos
Finansų rašt. — Elžbieta Ne
viai viršum apkasų sargybo rikon, atsivežė draug su savim varei auskaitė, 1221 Vietoria st.
Bol. Paplauskas,
te, kada jūs galite ūkininkauti
Valstijose^
Prašyk mūsų katalogo, jis yra veltai su jūsų tautiečiais pietinėse že
10736 Edbrooke avė.
je ir kovoja su vėtra. Jie sąrašų užmuštų, sužeistų ir be Kasininkė — Marijona Zelemėse? Tuojaus rašyk dėl infor
apdaryti baltais ilgais ap žinios prapuolusiu (t. y. ne niakiutė, 1320 So. Lincoln st.
Gsorgl & Vitak Music Go. macijų
Brighton Park.
apie kolonijas prie Ro«k
DIDELIS BARGENAS.
siaustais. Jei jiems vietoje laisvių) Rusijos kareivių. Są
V. Paukšta,
4663 Gross avė.,
Island
gelžkelių
Arkansas, Loųįšautuvo duotum ei dalgį, tai rašai oficijaliai, sustatyti ka
Priverstas
parduoti 30X125
sianoj.
Mes
galime
nurodyti
CHICAGO,
ILL.
kiekvienam kinkos ūmai su rės ministerio. Sulyg tų są
lotą. Parduosiu labai pigiai kas . 2743 W. 47th st.,
lią prie pasisekimo dėl žmogaus
Generalis agentas.
atsišauks greitai:
drebėtų, tokių stovylų suti rašų nuo 1 sausio 1915 m. po
su mažu kapitalu. Žemės išduo
Leonard Butkievicz,
kus.
1 sausio, 1916 m., t.^ y’, per Parsiduoda
Miss. F. Macijauskaitė,
nepaprastai pl
da du derlius per metus. Puikus,
Pasitikėdami sargybos jaut metus rusų armija austojo': giai viena iš didžiausiųjų apy- 13*-7 W. 47th st., kampas Loomis 4358 S. Fairfield avė.
malonus klimatas, geras vanduo,
rumu, visi kiti stovyklų gyven 2,664,592 kareivių. Iš kurių' lenkėse Englewood’o bučęrnė ir st.,
užtektinas lietus, geros turga
10—13
tojai sulindę į apkasų lindy 337,913 užmušta karės lauke, (grosemė. Prie jos yra arklys
Rockford, Hl.
vietės. Tegul mes pagelbėsim su
nes.
rasti
jums vietą. Rašyk jūsų
Paul. P. Petrėnas,
192,300 — mirė ten pat nuo v<“rt,‘s $200 00 ir geras vežimas,
Plymouth, Pa.
kalba
pas
L. M. Allen, Passenger
Apkasų linija raitosi kalniu žaizdų, 274,175 — mirė ligon- Krautuvėje trejos naujosios rū
422 Island avenue.
Kapitalas su perviršiu
Reikalingas vargoninin
Traffic Manager, Rock Island
kais, pakalnėmis, krūmais, ba butyj ir 954,813 pateko į ne šies svarstyklos (scales), mar
$165,000.00.
A.
J.
Kubilius,
Lines, Room 718 La Šalie Su •
murinis
baras
(counters)
ir
kas, patintais savo amate.
lomis, eina per plentų, siekia laisvę. Aficierių žuvo 141,G43.
Šitoji Banka pri žiū romą tion, Chicago, IU.
*
“
seifas
’
.
Biznis
išdirbtas
nuo127 E. Main street,
Atsišaukite pas:
už upės ir eina zigzagu to
Suvienytų
Valstijų
valdžios.
.(5).
seuiai ir visos tautos noriai lan
Ąmsterdam, N. Y.
liau.
Kun. V. K. Taškunasi
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
ko
mano
bučernį
bei
grosernį.
Pūga veikiai prinešė apka NENUVEIKTI RUSIJOS DŪ
1534 So. West st.,
Pr. Bujonaūskas,
tų pinigų. Galima susikalbėti
Namas puikus, nuoma už butą
sas sniego lig pat viršaus.
Rockford,
III.
1232
S.
Lincolnstr.,
ŪSŲ metodą išmokinsime jus aTnlietuviškai.
MOS DARBAI.
tekaštuoja tik $30.00. Ledaunia
■
rL.
kai bą labai trumpame ‘“i-v
Tranšėjų visai nebesimato, pa
VVaukegan,
III.
nuo bneernės atstu pusė bloko,
G. N. Postlethzvaite,
jūsų name arba kliasose dienomis
Kad
ne
karė
Rusijos
žemu

sislėpė po sniegu ir susilygi
Pirmieji Dienraščio “Draugo”
' bei vak anais, tašyk peaiikiaiw|.
uįta^ ir ledjss sulyginamai pi• iždininkas.
no su lankais, tartum nieko čia tinis parlamentas tvirtai buvo
prenumeratofiMf
Suprato
vertę
-i .. 44^
Mandagud patarnavimą*.
rėmimo katamnškos
spaudos.
nebūta. Kareiviai- visai jau pasirįžęs pravesti gyvenimai? Užtat visi lietuviai,
ĘLSĮE G. -RAKA R. ' ’'
-i ' "'i
T? , . ,
kurie
po sniegu ir tik rūkas ir k£f4au& ivairiV reikalingiausiųjų
Užsimokėdami
u z- Dienraštį
Lietuvaitė Piano Mokytoja.
manytų uždėti savo biznį, kurie
Kada persisaldai
birkštės iš “zefliliahkų” kami sumanymų. Karė labai su nori dauginti savo turtą, bet ne “Draugą” iškąluo $3.ft0, nei vie
nas neapsivile. ^/ie gavo, puikiau 4515 S. WoQd st., Chicago. III.
REIKALINGI
AGEN
trukdė
Dūmos
darbus.
Ji,
įtrink
kaklą, krutinę ir apačias kojų
nų Ii tūli ja, kad stovyklos tebė
svetimą, kviečiami nusipirkti la
O-ro Rlchter'lo
sią dovaną, “ * ‘ METRAŠTĮ ’ pil
mat,
turi
savo
teises
ir
reika

TAI
rinkti
paskelbimus
ra gyvos.
bai patogiomis
sąlygomis šią
ną gražiausio skaitymo ir pavei
Dienraščiui ir savaitraščiui
PAIN-EXPELLER
Dygliuotos vielų tvoros prie lavimus. Tvarkimosi darbas bučernę ir grosernę. Nusipirkę kslų iŠ lietuvių gyvenimo.
Tuojau
apsaugoja nuo ligų ir gydė’
sustojo
ir
visa
atyda
nukreip

cum
iSfflcm
“DRAUGUI”,
Chicagoje
— nesigailėsite. _
šais linijų kyšo iš sniego, duo
Tikras tiktai su pažymėta marke
Tamsta
ir
turi
progą
ingyti
“ĮKĄRĄ”
ir apielinkėse. Apie išlygas
damos jaukumo visiems. Po ta į- kovos linijų. Dūma lai Kreipkities šiuo adresu:
tą brangią knygą dovanai. Už
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba
n
ke
karės
labai
nenoriai
val

atsčiai nuo
atsišaukite į “DRAUGO
John P. Legeiko ....
zicijų užpakalyje ir priešaky
sisakyk “Dienraštį
Draugą”
P. AD. RICHTER A CO.
džios
šaukiama
ir
po
kelių
5957 So. State st., Chicago, UI.
je jaučiama skurdi karės le
Administraciją;
PASEKMINGAS.
74-80 Washingtoft Street,
New York,
šiandien!
MOKSLIŠKAS
dienų
vėl
paleidžiama.
Per
tų
12
—
14
GYDYMAS
DYKAI
tena. Nematyti nė gyvos dva
DEL VYRU IR
MOTERIŲ.
sios. Varnos ir tos stengiasi laikų Dūmos komisijose susi
R. M. KALINAUSKAS
SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
rinko
1084
proektai,
suftianylaikyties atstu nuo pirmosios
Katalikiškų
laikraščių
agentas.
linijos. Pirmiau čia buvo pui mai, kiekvienas iš kurių priTHE HIBERN1AN
Lankosi po Indiana
valstiją.
kūs vienasėtlžiai, dabar jų ne- va^°
pakeltai išgvilden
Per jį galimą užsirašyti Dienraš
BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1M7 M
bepažinsi. Tik sodelis, kuria tas, nutartas. Tur būt nei vie Iieškau vietos Chicagoje prie tį ir savaitraštį “Draugą” ir už
nas
pasaulyj
parlamentas
ne

bažnyčios.
Moku
bažnyčios
zaPIETVAKARINIS
KAMPAS
LA SALLE IR ADAMS ST.
simokėti prenumeratą.
Taipgi
me daug artilerijos šovinių iš
TAUPYMO DEPARTAMENTAS
vartytų medžių, sienų griuvė turi priešakyj savęs tiek dar kristijonystę, taipgi galiu būti užsiprenumeruoti ‘ ‘ Žvirblį ’ ’ ir
Ar slinka jums pluakal?
Priimam Depozitas pradedant n»o VIENO DOLERIO ir daasiai ir šokie tokie namų bal bų, kaip Rusijos. Reikia tikė- sykiu tarnautoju. Esu nevedęs, kitus, katalikiškus laikraščius.
Ar pražilę Jusu plnukai nuo metu? Ar
(iaa, aŽ kvriaoa niGkam 3 naoiimčhu ant metų, karį pridsužkrėsti kokius nors ne sveikumais Ir
“Draugo” Adm.
dų likučiai rodo, kad kitados ties, po karei dar daugiau bus negeriu svaigalų- nei nerūkau.
limpanti jie?
dam kas puė metų.
„
Parodysiu paliudijimą kad esu
Ar randas plaiskotes, niežas odos galvos?
Ar plinki, bei pradedi plikti?
būta čia nemenko ūkio. Ne privirta košelės.
Atdanu
Subatoa Vakarais nuo 6-tos iki 8-toa vai. vakaro.
30 DIENŲ IŠMĖGINIMUI DYKAI
Ar kenkia kas la aukščiau pasakytu IlgJ,
esu teisingas.
tai stenkitės apsnuguoti Jos. Višaky kete
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
tolimais viduryje lauko stovi
lluostrota
knygute jusu prlgemtą kalba:
Atsišaukit
Ir primokamas persluntt
Perka
ir
parduoda
propertea ant komisijos; iikolektaoja
“
TEISYBE
APIE
PUKJKU8,
”
sparnus išskėtusi pjaunamoji
mas dėl
naujo
1916
“
Draugo
Red.
Pamilta
europos
garsingo
specialisto,
randas
ir
prižiūri
propertea;
pardaoda geros vertė* morgiSiaa;
VILNIUS LAUKIA SVEČIO.
“BAira-BB’’
dviračio kurioje randus Kairios žinios:
mašina, sniego apnešta; ten
ckolina
pinigu
ant
įtaisytų
aavaažių (properihų).
Gražybe
plauku.
—
sudėjimas
plauko
ir
(baicikelio). Rašyk tuo
gnlvos. Priežastis slinkimo plauku
kuliamosios mašinos, lokomo- Vokietijos ciesorius Vilius
jaus, kad gauti musų di odos
tr žilumas—Kaip užlatkytl sveikatą Ir išau
delį katalogą ir sped- ginti plaukus.—Ir kaip tai 1 penkius savabilis Per dirvas, kaip gyva rengiasi antrą kartą aplanky Paieškau giminaitės Magdale
Jalį pasiūlymą. Stebuk lis turėti gražius plaukus.—žili plaukusi.
Barzda.—Ir dekuvones nuo užganėdintu
lingi
pagerinimai. "Ne —
tės išsidriekusios apkasų lini ti Lietuvos sostapilį Vilnių. nos Žikitės, paeinančios iš Kauno
llllętu.
paprasti pasiūlymai 1916
GYDYMAS DYKAI.
Vyriškų Drabužių Išpardavimą
jos. Iš kai-kurių viensėdžių Vietinė valdžia uoliai ruo gub., Raseinų apkr., Skirsnemu
Męs galeme pertlkrentl kiekviena, kad
m. .T ii s negalite pirkti,
CAL\ ACCRA sulaiko slinkimą
negavę
musų vėliausią gyduoles
beliko tik vienas vardas ir šiasi sutikti aukštą svetį. Šni nės par., Geišų kaimo. Prašau
plauku prainlina plaiskotes ir augina gra
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
išlygų.
žiu* plaukus U« 10 centu arba krasos
pai susirūpinę. Visus įtaria os atsiliepti arba žinančius kame Būkit Važiuojančiu Agentu”, '.r markėms priglustus sykiu-su Jusu antrai,:.
plytų kupetos.
nigų
ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nu©
Męs lisločeme kiekvienam dolerine dėžutė
didelius pinigus su dvira Calvacura—os N. 1 Ir knygute “Teisybe
Liūdna gamta aplink apka mus ne gana ištikimus asme ji randasi pranešti man sekan padarykit
$25
iki
$85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
čiais ir reikmenimis.
Gauk mūsą Apie Plaukus.” lipl&ukete žemiau atspau
čiu
adresu
:
stą
kuponą
ir
sluskete
iianden.
nis
mano
laikui
svečiavimo
ji ir' neatimti ant orderio padaryti siutai už putę t aires £4.
sus. Viršum jos šėlsta žiemos
lengvas išlygas dėl pavyzdinio ‘‘RanLsboratory. Box B37, Union, N. Y.
ger”. ftinos, reikmenis ir viskas dcl 'Jblon
Ona Wabalitė.
'NION LABORATORY,
$5 ir $6 .00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50.
vėtra. Bet pasibaigė audra, toliau prašalinti.
dviračio pusiau paprastos kainos. Ke
Box S37, Union, N. Y. .
404 Cburcb st., New Britan,
KUPARAI ir VALYZAI
Siūčiu
I
dedamas
10
centu
dėl
apmoletas vartotą dviraėią $3.00 iki $8.00
apkasuose prasideda smarkus
'•.eliino kaitų persintImo. meldžiu iislustl
Conn. paardavimui.
aan tojaus Jusu dolerine dėžutė Calvacura
darbas — sniego valymas iš
S. Gordon
m:EAD CYCLE CO., DBPT., A—331, ai. 1 tr knygute “Teisybe Apie Plaukus.*’
iPasiuskete
sykiu kuponą, su Jusu antraiu.)
CHICAOO,
,
KINUOSE VĖL “RES
apkasų. Beregint apkasai len
1415 So. Halsted St.
Chicago, IIL
PUBLIKA”?
Paieškau savo
brolio Juozo
da iš sniego, kaip rudens gry
Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.
bai. Jei atadrėkis — vėl nau Kaip žinome gruodyje pra Kavaliausko, gimimo iš Kauno
jas darbas: vanduo liejasi iš eitų metų kiniečių preziden
visų pusių. Sunku jis beiš- tas Yuanšikajus pasivadino
GERA PROGA
semti. Pakūrus krosnį, kaip save monarchu. Po to atsiti
Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis
ATIDAI
Gramatika angliškos
kalbos
pirtyje prisirenka garų. Užė kimo įvairiuose valstijos kraš
mokytis be mokytojo (apda
jo šaltis — apkasai vėl su tuose kilo maištai, skerdynės.
ryta) .............. |1.00
GERBIAMŲ KATALIŠKŲ DRAUGIJŲ
▼alkų* Draugas arba kaip
stingo, sausas ir t. t.
Respublikonų partija vis gi
mokytis skaityti ir rašyti
Tokios pas mu tokelės, dar pergalėjo monarebistus. Da
CHICAGOJE.
------—- — ~
be mokytojo.................................. 19c
bo nemažiau, kaip ir pas jus bar užsienių reikalų ministe
Nauju Bodas mokytu ra
Vienintelis lietuviškas bepartiviškaa laikraštis Amerikoje,
Šv. Katimiero Kapinių valdybą nutarė apvaik
tenai. Progai pasitaikius, at rija iš Pekino praneša, jog
šyti be mokytojo .................... 10c
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
Aritmetika mokinimuisi
siųsk “Lietuvių Balsų”.
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
oficijaliai monarchija tapo pa rokundų, su paveikslais (ap
ščioti Kapinių Šventę gegužio 30 d. (Decoratlon Day).
(Iš “Liet. Balso”)
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šabų, Juokai ir Mar
naikinta ir tokiuo būdu kinai
daryta) • ••• •• ...... • • 39c
Ant
Šv.
Kazimiero
Kapinių
su
pamaldomis
taip,
kaip
gumynai.
Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.
PRIVERSTINAS MOKSLAS vėl grįžta prie senojo būdo
Viso —91.60
Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kaaašoj« užrubežiaas, $2.00
valdymo.
LIETUVOJE.
ir pereitą metą:
Kas atsiąs Iškirpę* šitą ap
Nekurie laikraščiai praneša,
garsinimą
iš
“Draugo” ir
Pri8iųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.
Visos Katalikiškos Draugijos ir Katalikiška vi
jog Suvalkijoje vokiečiai įve
$1.00
per
money
orderį
teo
IŠSILIEJO UPtfSRašyk Adresą tokį
gaus visas 4 knygas 60e. pldę priverstinų mokslų. Vals Iš Mihvaukee, Wis. gauta
suomenė kviečiama dalyvauti tame apvaikščiojime ir
gi*"i
čiai privalo budriai žiūrėti, i- žinios jog ton Pacatonica ir
Mikolaim*
draugijos nerengti toj dienoj, jokių balių.
dnnt šis vokiečių valdžios įsa Sugar River upės užliejo
JL F- D. RouU 2,
kymas būt Dildomas ir visi krnutus, klnouya; lietu* Iii* bei

Dr. J. Kulis
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Kovo (Mareli) 30, 1916, N. 13.

DRAUGAS

Chicagoįe.

Pereitą nedėldienį, kun. Dr. n
Muzikos mylėtojams privalu
Maliauskis užbaigė šv. Jur
gio bažnyčioje konferencijas/
atsilankyti į
Laiko konferencijų savo at
liaus tarnausiąs Red.). S. kaklumus parodė nsokie laisPROTOKOLAS.
Kybortas praneša, kad reikia vamaniai, nes nuėję- į bažLabd-gos Są-gos po globa prašvti “Draugo“ administ-'nyc^ užuot maišiai sėdi, anie
žv. Antano centyo susirinkimo, racijos (Nėra reikalo. Red.), j Markso evangelijos paseėjai,
kuris atsibuvo 24 dieną vasa kad pildytų, kaipo katalikų manė kad sėdi kainą nors ši
rio, 1916 m., šv. Jurgio par. lą ikraštis, savo užduotį. Su nagogoj, ar saliune.
svetainėj. Susirinkimas pra tuo užsibaigė susirinkimas. Šiaip jau konferencijos nu
sidėjo 7 vai. vakare. Pirmi Uždarė p. P. Mažeika, maldą sisekė, nes žmonių visuomet
ninkas, p. P. Mažeika delega atkalbėjo kun. Vaičiūnas.
būdavo pilna bažnyčia. Nau
tus pakvietė prie maldos. Mal P. S. Chicagos Labd. Są dą - gi iš panašių konferenci
dą atkalbėjo kun. Vaičiūnas. jungos centro rengiami forai jų visiems suprantama.
P-as J. Elijošius paaiškino, atsibus 3 d. gegužės, 1916 m., Verta pranešti, kad Pilnųjų
kad raštininkas serga ir per šv. Jurgio par. svet.
Blaivininkų 27 kuopa, ateinan
Long Distance Patarnavimas skubiuos reikaluos
skaitė praeito sui rinkimo pro
S. Kybortas. tį nedėldienį 2 d. balandžio, 7
tokolą, kuris su mažu pataisy
Laikinis Raštin. vakare šv. Jurgio parap. salė
Koncerto pradžia 8 vai. vakare.
\ /IENOS šeimynos narys
Pietuose srnarmu likosi priimtas. Liglaikije rengia prakalbas ir juda
niu raštininku parinktas p. S.'
muosius paveikslus. Prakal
’ kiai susirgo;
buvo pagęidaujania turėti
Kybartas. Delegatą pribuvo
bą turės mūsų žymiausis blai
slaugotoją ir vieno Rytų miesto.
iš sekančių kuopų: 1-mos — ĮTARIAMA NESĄŽININGOJ vininkų dirvoje kalbėjas, kum
Šeštoj Pėtnyčios vakaro valandoj pasikalbėjimas per
OPERACIJOJ.
8, 2-ros — 2, 3-čios — 1, 4-tos
Briška. Taigi kurie norite pa
“long distance” telefoną parodė, ;kad slaugotoja
PLATINKITT TARP ARĮERIKONŲ BROŠIŪRĄ.
•— 9, 5-tos — 10, 6-tos — 2, Chicagoje policija suarešta siklausyti jo gražių, pilnų tei
išvažiavo į kitą miestą Rytuose už daugelio mylių.
i
7-tos — 1; viso 33 delegatai. vo aukušerę Oną Vidikienę sybės žodžių, ateikite pasi
Antras pašaukimas per “long distance’’ telefoną davė pro
A Plea for the Lithuanians
Komitetas ištyrimui ligon- (1838 So. Halsted str.) ir klausyti tą dieną.
gos pasikalbėti su slaugotoja, o .jau trečiu pašaukimu b»bučių išduoda raportą. P. M. Andrių Vikscliit’ą (1619 So.
X.
vo dėl jos paimta vidurnakčio Pullmano trauginyje
vieta,
Tai geriausias tarpininkas supažindinti amerikonų
Mažeika praneša, kad Oak Union avė.). Vikschit’as ap
taip kad ji ligonį pasiekė anksti nedėlios rytą.
plačią visuomenę su lietuvių tauta ir dabartiniais Lie
Forest, III. ligonbučio paliegė skundė akušerę Vidikienė, jog
Bell Systemos platumas, prikergiant mitrumą jos darbinin
tuvos vargais. Atskiras egzemplioris tik 10 c. Galima
liai ir seni reikalauja apie 12 ji neatsargioj operacijoj p- Kovo 22, šv. Jurgio par.
ką, padaro skubiuose reikaluose patarnavimą galimu.
gauti pas:
laikraščių į Counti ligonbūtį nios Krause užnuodijo krau- salėje atsibuvo metinis susiKUN. J. J. KAULAKĮ,
pareikalauta apie 12 ir į pra-!■ją ir iš tos priežasties ta poni rinkimas Liet. Vyčių Build
Kožnas Bell Telefonas yra Tolimos Distancijo Telefonu.
324 Wharton st.,
PHILADELPHIA, PA.
Bikaltinimų namus apie 10. Vi mirė. Poni Ona Vidikienė y- ing & Loan Association. Su
arba
Chicago Tclepbone Company
so apie 34 laikraščius. Ir pa- ra lietuvė.
sirinkime išdavė raportą raš
“DRAUGO”KNYGYNE,
ęirodė, kad jau yra užrašyti
tininkas p. J. J. Kazanauskas,
Bell Telephone Building
1800 W. 46th st.,
'
CHICAGO, ILL.
apie 7-ni laikraščiai, kuriuos
sulig kurio pasirodė, kad
Official 100
paaukojo nariai. P. J. Elijo “JUODOJI RANKA” DARBUO bendrovė gana gerai laikosi.
šius duoda inešimą atisišaukti
Metinė apyvarta siekia 8,000
JASI CHICAGOJE.
■*
j katalikiškų laikraščių leidė
dolerių. Kaipo naujai įstai
jus, kad prenumeruojant į Savininkas kepyklos Domi- gai, reikia pripažinti garbę,
ligonbučins per Labdar. Są-gą nico Dufano pastaraisiais lai tokią apyvart ądarant. Se
3 Geros vertės namai:
prisileistų ant kiek galima pi kais gavo keturius laiškus, ku kantiems metams valdyba iš
ATIDAI GERBIAMŲ
riuose
reikalauna,
idant
jis
1820
W. 46th st..
giau. Bus ' paimti sekanti:
rinkta : P. P. Baltutis — prez.,
KUNIGŲ.
1812 W. 46th sti,
“Draugas”, “Darbininkas”, padėtų $600 kertyje gatvių G. Žakas — vice prez., J. J.
4815 — Troop st.,
Katalikas” ir “Tikyba ir Carpenter ir Grand. Savinin Kazanauskas — rašt., P. Mu
“Pamaldų
Vadovėlis”
ATNEŠA GERĄ PELNĄ:
Pora”. Šito darbo sutvarky kas plėšikų neklausė. Anfcra- levičius — iždininku.
yra jau gatavas ir užsaky
Pirmas — $865.00 į metus
mui irinkta tas pats komitetas. dienyj gi po jo kepykla (628 Patartina kiekvienam prisi
mai iki Velykų bus priima
Antras — $720.00 į metus
v
P. Mažeika įneša, kad nu Auburn avė.) netikėtai spro rašyti prie viršminėtos bend
Trecias
—
$72.00
į
metus.
mi “Draugo” Administra
pirkti už $200.00 vargonus ir go bomba. Namas žymiai rovės, o tuomi pratinties prie
Viršminėti namai yra bizniškį ir apgyventoj lietu
cijoje. Vadovėlio kainą yra:
leisti serijomis išlaimėjimui. nukentėjo, žmonės visi išliko taupumo, laikant savo turtą
vių kolonijoj. Parsiduoda iš priežasties savininkų Chica
30c., 40c.ir 60e., sulyg vir
.Tas atmesta. P. Elijošius duo sveiki. Explozija buvo ytin savųjų rankose ir tuomi jau
gos apleidimo.
/■
.
šelių dailumo ir vertės.
Susirinkida inešimą išrinkti tam tikrą
Atsišaukit pas:
Duodant užsakymus pa
komitetą ir kreiptis į dides muose išbirėjo langų stiklai, mai laikomi kiekvieną panedė^
ANTANĄ RADECKĮ,
žmonės
pabudo
iš
miego.
minėkite kokios kainos ir
nes kompanijas bei turtinges
lio vakarą, 7:30 iki 9 vai., šv.
Spėjama,
jog
tai
darbas
CHICAGO,
ILL.
1818
W.
46th
Str.,
nius žmones, kad turėdami at
po kiek išsiųsti.
Jurgio par. salėje, 33 ir Auliekamų didesnės vertės daijt- garsaus plėšiko, žinomo po burn gatvės. Prigulėti gali
“DR.” ADM.
“tm paaukotų dėl Labdaringo- vardu “Juodoji ranka”,
lygiomis teisėmis vyrai, mer
Dovanai reiškia ką nors pa
sios Są-jungoš. Į komisiją pa
ginos bei moterys.
daryti, duoti ar nusiųsti be pi
teko sekantieji asmenys: p. J.
nigų. Mes prižadame kiekvie
Elijošius, kun. Vaičiūnas, P. APVOGĖ TRAMVAJUJE AKYnam asmeniui, neatsižiūrint ka
, SE ŽMONIŲ.
Mažeika ir kun. M. Krušas.
me jis gyventų, asiųsti dovanai
Kun. Vaičiūnas išduoda at Plėšikai Chicagoje taip įsi
rūbus, ydant
šio.
laikraščio
APLEIDO CHICAGĄ.
skaitą už iždin. kun. A. StaM
skaitytojas
savo
akimis
persitik
GYVENIMAI ŠVENTŲJŲ, dėl kiekvienos dienos per vi
drąsinę, kad net prie žmonių Pereito ketvergo vakare iš
Suvalkų
niukyną ir paaiškino, kad a. a.
rintu jog mūsų fabriką užlaiko
sus metus, vienoje knygoje, tvirtais audimo ap
nesigėdina užsiimti savo ne važiavo iš Chicagos į Bosto
darais. Kaina ................................................................. $ 3.59
kuogeriausias
prekės ir kaina
kun. Gedeikio palikta $100.00 garbingu amatu. Šit, Jonas
ną p. Jonas Karosas. Jis buvo
RANKVEDIS
ANGLIŠKOS
KALBOS.
Lengvas
būdas
dhkart
mažesnė
negu kitose
ir pavesta Labd. Są-gai. TaipSilinskis važiuodamas tram žinomas nevien kaipo “Drau
greitai pramokti angliškai pačiam per savę, tvir
krautuvėse.
Užtat kiekvienas,
pat ir 5-ta kuopa pavedė 100 vajų linijoj pirmosios gatvės
tais apdarais .............................................................. ..
$1.50
go” redaktorius, bet taip-gi,
kuris
nori
dovanai
gauti pasi
‘dol.
Delegatai išreiškė dė nei nepasijuto, jog iš kišenies
KIŠENINIS ŽODYNĖLI^ lietuviškos ir angliškos kalbos
.50
kaipo veikėjas, kalbėtojas. Iš
žiūrėjimui
drabužių,
te pasisku
DAINOS parašytos kun. Vienožinskio, ..................................
.15
kingumą. Tai dabar viso pas dingo pinigai. Pradėjus ieš
gyvenęs Chicagoje apie porą
bina
atsiųsti
mums
savo adreMOKINTIS RAŠYTI VADOVĖLIS, ............................................... 10
iždin., kun. A. Staniųkyną ran koti nieko nesurado. Vagiliai
Viso
vertės
$5.75.
Kas
prisius
$5.00
tas
alpaikys
visas
tas
$ są ir gavęs nuo mūsų pavyzdžius
metų ir tiek pat laiko prie
Gaunamas
dasi $436.13.
knygas ir puiknzfiv. Tėvo Popežiaus XV paveikslą dovanai.
/į įvairių gražių gelembių te prane
jau buvo išlipę iš tramvajaus “Draugo” darbavęsis, išva
(Norinti gali pirkti ir atskirai kiekviena knygą).
P. J. Elijošius aiškina apie ir nuėję su pinigais savaisiais
žiavo į Bostoną į “Darbinin
“DRADCO” KNYGYNE $ šą kuri geriausiai patiko. Tuoprieglaudos namų žemės stovį keliais. Visame pažanga.
,
Adresas:
gtmet jus gausite nuo mūšų dova
ko” redakcijos narius kviečia
ant kurio dar tebegyvena farnai. Pasižiūrėjimui drabužius.
NEW
ERA
SALES
CO.,
mas.
meris. Nutarta farnjerį pra
Kaina
su
prisiuntimu
. 6329 So. Fairfield Avė.,
CHICAGO. ILL.
ifįEUROPEAN CLOTHING
šalinti, bet tas palikta ir di NORĖJO SENUTĖ NUSI.
rektoriams apsvarstyti.
CO.
SKANDINTI.
LABDARINGOSIOS SĄ-GOS
Po apsvarstymą apie direk
Broadway, Cor. 18 St., Dept. 3.
72 metų amžiaus Marijona
torius palikta tie patys.
Geriausios
Farmos
SUSIRINKIMAS.
o pat pamatysi, kad jų stovis
NEW YORK, N. Y.
P. Mažeika praneša apie Glova, gyvenanti Chicagoje
pasigerins.
Tas
pats
dalykas
Pirkite pas mus farmas
didžiau
(3237
North
Ridgeway
avė.)
vienos našlaitės mirtį. PalaiLabdaringosios Sąjungos po
sioje
Lietuvių Farmerių
Kolonijoj
dėjimui lėšų nėra. Padary-i™ko ? ežel'« norėta* »“ai globa šv. Antano, Centro mė-Į ir su suaugusiais, kad užlai- Amerikoje. Ta kolonija yra mnsų
kyt sveikatą, reikia kad pilvas uždėta 1905 metais, ir jau apgyven
ta rinkleva. Aukojo poni M. skandinti. Bet laike sugebėjo nesinis susirinkimas įvyks Ke
dinome su 360 lietuviais. Mes esame
seniausi ir didžiausi farmų pardavė
Šimkienė $1.00. Su smulkio ją ištraukti iš vandens ir to- tverge, kovo 30 d., 7:30 vai. gerai maltų, ir kad nebūtų už jai
lietuviai Amerikoje.
Mes par
kimimo.
Trinerio
Amerikoniš
kiuo
būdu
sutrukdyti
saužudymis aukomis viso sumesta
duodame teisingiausiu budu,
išduo Kvakare,
šv.
Jurgio
par.
svet.
kas
Kartaus
Vyno
Eliksiras
stę.
dame pirkėjams vvarantuotus popie
$3,56. Toliau nutarta, kad
Delegatai kviečiami punktua- ( užlaikys tvarką pilve, taip kad rius, Deeds ir čystus Abstraktus be
jokią ekstra mokeščią.
Mes turime
Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
di•augijos, ar organizacijos,
liai susirinkti.
šimtus visokio didumo farmą
par
jis
dirbs
prigulinčiai.
Vaistas
kurios yra prisidėjusios prie NAUJA GELŽKELIO STOTIS
išdirbtą,
su užsėtais javais
Centro Valdyba.
įgaunamas aptiekose. Prekė duoti:
su souais ir budinkais.
žemė der
Labdar. Sąjungos ir moka po
P. S. Šiuomi prašau kuopų $1.00. Jos. Triner, Išdirbėjas, lingiausia: lygi su juodžemiu ir mo
CHICAGOJE.
liu, ir molis su gera smelžemė
lc. į mėnesį nuo nario, turės
„ “DARBININKAS” eina utaminkais, ketvergais ir su
raštininkų, kurie dar neprida- 1333 — 1339 So. Ashland avė. , Liausią
žemė dėl viliokių javų, dar
Toje
vietoje,
kur
randasi
batonus.
teisę nuo 25 narių siųsti po
vė centro raštininkui kuopų
žovių, sodų, pievų ir dėl ganyklų
Turime daug žemės ncišdirbtos,
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
atstovą į centro susirinkimus. sena griūvanti Union Station, valdybos ir delegatų antrąšų, Chicago, III.
ros, kuri parduodama visokio didndabar
pradėta
statyti
nauja
ko,
apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
Taip-pat nutarta ir pavesta
mo plotais, pigiai, po $6,00 akelis
kad tai padarytų ateinančia
ir brangiau, ant lengvų išmokėjimų.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų
direktoriams pąsitarus sukvie gelžkelio stotis. Ta stotis bū me susirinkime.
Triner’io Linimentas yra Kiekvienas gali tokios žemės pa- darbininkams pasiskaitvpių, rašytų pačių darbininkų.
sianti
viena
iš
gražiausiųjų
ir
simti, ir dirbdamas mieste išmokėti,
Bti katalikus į bendrą posėdį.
Centro raštininkas
geras ant reumatiško skaudė įgydamas tokiu budu geriausią far
“DARBININKAS”' paduoda svarbiausius nuotikius
brangiausiųjų
Amerikoje.
P. J. Elijošius duoda ineši
Al. Prečinauskas, jimo muskulų ir kaulų. Ne mą. Pasiskubinkite nusipirkti žemės, visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
nes ji greit eina brangyn. Atvažiuo
mą, kad visos kuopos rengtų Maždaug ji kaštuosianti 50 mi
lauk iki negalėsi išlaikyti kite pas mus, mes užtikriname jus, sitikimus.
lijonų
dolerių.
kad surasit farmų pagal savo norą,
■gitatyviškus vakarus su pra
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
skaudėjimą, bet turėk tą gerą ir už ką busite dėkingi. Kviečiame
kalbomis. Tas vienbalsiai pri
miestų darbininkus
ir biznio
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
vaistą iškalno namie ir var visus
rius apsigyventi gražiame
ir svoiimta ir nutarta atsiliepti į
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
“ATEIK PAGELBĖTI SUGAU VAIKAI, KURIE NEUŽ- tok jį, kada tik skaudėjimas kame krašte, kur >ra aplink vai
kuopas.
kams mokyklų, bažnyčių, geležinke
ninkui
svarbu, naudinga,
i n d o m u ir
atsitiks. Prekė 25c. ir 50c. lių ir gerų žvyruotų kelių, aplinkėje
TI VILLĄ”.
4-ta kuopa užsimokėjo 1915
suprantama.
-drklybinio
miesto
Seottville ’s
ir
Per k rasą: 35c. ir 60c.
TEKTINAI VALGO.
pačtavo
miesto
Lndington, Mlch.
“DARBININKAS” nuolatni išleidinfijn knygelių, ku
metų trečdalį ($128.00) ir pa Chicagoje mano prie apskel
Nusipirkite mnsų kolonijoje farmas,
Kaip
kurie
vaikai
nyksta
rios
dailumu,
gražumu, turiningumu, pigu m u
vir
ėmė dėl ferų knygučių: 4 kp. bimų saukiančių vyrus tarnau
jums taip patiks ant musų farmų,
"kad
apie
miestą
nei
pamislytf
ne

šija visas išleistuves.
(M. Dambrauskas) — 100-tą ti kariuomenėn pridėti sakinį: po akių jų pačių tėvų, kad ir
norėsite.
Turėsite ant farmos sau
Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
gauna
visokių
gardžių
valgių.
km, 1-mft kp. (Veriga) — 100 “Ateik pagelbėti sugauti Vil
gerą gyvenimą;
trumpu
flerlauglaa būdas dėl Hrinžmo užtikrintą
laiku
farma
pati
išsimokės
visokias
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje nieO-ms
Jie neturi apetito ant geriau
kn ir 3-čia kp. (A. Valančius) ią”. '
skolas, ir jus liksite į kelius metus
Neturi stokuot nei viename name
$3.90;
pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
_ D-ro Rlchter'k,
sio valgio. Čia tai ir reika
turtingais farmieriais. Rašykite tuoj
— 50 kn.
gausite Lietuvių Kolonijos mapą ir
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, P« sineemi
linga skubiausia pagelba. Pir
PAIN-EXPELLER
P. Mažeika praneša, kad
BRIDGEPORTAS.
farmų katalogą dovanai. Tik Įdėkite
75c.
štampą dėl pačtos kaštų.
50 metų yra vienu iš numylčtų už 4
laikraštis “Draugas” nebeno Čia tuoni tarpu naujo nieko miausia apžiūrėk ar jų dantį s Jau fluo
Adresas:
naminių būdų pas letuvnikus ir
Tikras jadresast
ri priiminėti Labdaringosios neatsitiko. Pavasariui pasi yra čystai užlaikomi, ir kad
visame pasaulyj.
ii DARBININKAS $$
A. KIEDI^ and CO.
Tikru tiktai au pažymita marka
Sąjungos reikalais straipsnių rodžius, žinoneliai Ubai nusi neturėtų užkimimo^, Duok
IRĄRA"
ITATB
ji, o , Tnnerift ^Ąmepkonisko
“D.” tikau,

Antrą Mėtį Beeth. Liet, Konservai Mokytojų

KONCERTĄ

Subatoj, 1 d. Balandžio

Šv. Jurgio Par. Sala]

•1
I
i
I
L

1
i
I
I

Parsiduoda

Ką

Dovanai?

r

Naudingos Knygos:

ŽemįąjĮis

$1.00

“DARBININKAS”

f

