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Holanslija tai
sos įlipti s 
vokiečius.

Baisioji karė dar nei kiek 
nenurimo, o čia žada dar 
viena nauji iškilti. Holan- 
dija labai nepatenkinta 
Vokietija. Iš Rymo telegra
fuoja, kad Holandija jau 
uždariusi savo rubežiu į 
Vokietijos visą savo vei
kiausiąją armiją, ir taisos 
pradėti karę su Holandija.

KĖSINOSI NUŽUDYTI 
CARĄ. .

Iš Berlyno 4 d. balandžio te
legrafuoja, kad Rusijoj buvo 
pasikėsinimas nužudyti carą. 
Su tuo tikslu keliose vietose 
buvusios išardytos gelžkelio 
relės. Tik vienas gelžkelio 
sargas laiku tai pastebėjo ir 
pranešė tam, kam reikėjo, ir 
tuo budu išgelbėjo carą nuo 
mirties.

ANGLIJA RENGIASI KA- 
RĖN DAR VIENIEMS 

METAMS.
Iš Londono balandžio 5 d.•

praneša, kad Anglijos parla
mentas svarstė paskyrimą pi
nigų karės reikalams. Reika
lingos esančios didelės pinigų 
sumos vieniems metams. Ma 
noma uždėti naujus mokes
čius. Vieniems metams karės 
vedimas kainuoja 7,795,000,000 
dol. Jau dabar Anglijos sko 
lė siekianti 10,700,1)00,000 dol. 
(pirm karės Anglijos skolė 
siekė sm^š 3 milijardu).

Didysis rasų 
generolas pra

šalintas.
Iš Petrogrado (peterbur- 

go) praneša, Ivanovas vie
nas iš pačių gerųjų Rusi
jos generolų pasitraukė.
Jis komanduojo rusų arai- nūs, kurie metė bombas 
ją Volynijoj ir Galicijoj. ant Šveicarijos žemės.

NUBAUSTAS UŽ NE- 
ŠAUDYMĄ.

Šveicarijos oficieris liko 
nubaustas už tai, kam jis 
nešaudė į vokiečių aeropla-
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VOKIEČIŲ
UŽPUOLIMAI

ATMUŠTI.
VOKIEČIAI ATMUŠTI Į 

PIETUS N00 
DOUAOMONL

Iš Paryžiaus, balandžio 4, 
telegrafuoja, kad prancūzai su 
didžia galybe užpuolė ant\ vo
kiečiu prie Douaumonto tvir
tumos. Po smarkaus mūšio 
vokiečiai liko atmušti Chau- 
feuro miškų linkon. Į vaka
rus nuo upės Meuse smarkiau
si armatų šaudymai.

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
TVIRTUMĄ HAUCOURT.

Vokiečiai naktį bombardavo 
prancūzų tvirtumą Haucourt. 
Po ilgo šaudymo prasidėjo tvir 
tumos šturmas. Bet tas štur
mas vokiečiams nepavyko. Jų 
užpuolimas buvo atmuštas.

VOKIEČIŲ UŽPUOLIMAS 
TARP TVIRTUMU DOU- 
AUMONT IR VAUK AT

MUŠTAS.
Per kiaruą dieną čia griovį 

ar matos su didžiausiu įtempi 
mu. Vakarą vokiečiai pasilei
do iš savo apkasų šturmuoti 
prancūzų linijas. Bet smark 
lcns prancūzų šaudymai iš ar 
matų ir kulkasvadžių sulaiki 
vokiečių užpuolimą, ir daugy
bės jų nugalabijo.

JAPONAI PRATURTĖJO.
Dr. Starr taipgi tvirtina, 

kad Japonai jau susibičiu
liavę ir su India. Daugiau 
kaip tūkstantis japoniečių 
tapo milijonieriais. Savo 
nepaprastu gabumu, pre
kyboje. Japonija esanti 
didžiausiu konkurentu An
glijai.

JAPUNIJA NEMAND SU-l^a^ZZ 
GRĄŽINTI VOKIETIJAI 

UŽIMTŲ SALŲ.
Neseniai sugrižo iš Ja

ponijos ir Koreos Dr. Starr 
Chicagos Universitatės, 
antropologijos profesorius.
Jis papasakojo daug įdo
mių dalykų apie Japoniją.
Jisai sako, kad Japonija 
nemano pasitraukti nuo 
Ladrone ir Marsliall salų 
atimtų nuo Vokietijos. Ja
ponija šias salas uoliai ko
lonizuoja, stato pačtos sto
tis, taiso telegrafus ir tt.

VOKIEČIAI SLENKA PIR
MYN PRIE VERDUNO.
Iš Berlyno 5 balandžio 

praneša, kad vokiečiai po 
smarkaus mūšio, atėmę nuo 
prancūzų stiprius apkasus 
i pietų vakarus nuo Dou- 
aumont tvirtumos, ir Cei- 
llette miškuose į ryt-šiau- 
rius nuo Verduno.

Žvėriškumas
Vilios.

Vilią pasirodo esąs di
džiausiu piktadariu, žmog
žudžiu. Baisiausius perse-

Dvilipėj monarchijoj esąs 
didžiausia skurdas. Ekono
minis šalies gvenimas su
iręs, betvarkėje. Karė ‘jau 

, . . v. . . kaštavusi Austro Vengrijai
v'™1? "-ti, 5 milijardų. Popieriniai

pinigai leidžiami be jokio 
skaičiaus. Kursas pinigų

tie meksikonai, kurie turi 
susinešimtus su Suv. Val
stybių piliečiais. Palanco 
šeimyną už tai visą išžudė. 
Bet čia ir jis vos galo ne
gavo. Kankinamas vienas 
tos šeimynos sąnarys pa
spruko ir šokęs ant Vilios, 
ėmė jį smaugti. Tik laikui 
pribuvę Vilios šalininkai 
išgelbėjo jį nuo mirties.

KITĘ “DR A UGĄ”.

Vokiečiai atmušė 
prancūzų užpuo

limus.
Iš Berlyno 4 balandžio 

praneša, kad prancūzai už
sispyrė atsiimti atgal savo 
apkasus Caillette miške, 
kuriuos jiems pirmiau buvo 
vokiečiai išveržę. Po ilgo 
ir smarkaus šaudymo iš di-

vo vokiečių pozicijas. Su
tikti labai smarkios ir mir
tingos vokiečių ugniesj ga
lutinai jie turėjo liauties, 
nieko nepešę. Vokiečiai ra
šo, kad toje vietoje esan
čios suvirtosios didelios šū
snis prancūzų lavonų.

Anglai nušovė 
vokiečių lakū

ną.
Į pietus nuo Soucher pa

sikėlė vokiečių lakūnas pasi 
žvalgyti, kas dedas anglų 
ir prancūzų apkasuose. Į 
iškilusį lakūnas anglai ėmė 
šaudyti iš armotų .ir į jį 
pataikė. Lakūną ir žalgas 
nukrito žemyn, abu užmuš-v '
tu.

PAVOJUS 
AUSTRO 

VEIKS JAI

, , . . v _r. nėję svetainėje 326—B
kas kart puola žemyn. V.e- wharton ,t> 
nas diplomatas sako jog tn- Susinc5ti antraS„
ji, mėnesių valdžia gali pas- Wharton st., Philadelphin, 
kelbti šalies bankrotą. pa
SKAITYKITE IR PLATIN-I varde vis,,

M. Slikas,

KOVA SU ŽIURKĖMIS , ŠIAURINĖ JURA UŽ-
APKASUOSE,

Kareivius užpuolė naujas 
priešininkas—žiurkės. Šitas
priešininkas inkyresnis nei į kad apsaugojus savo pa- 
sniegas, purvynas, šaltis I krančius nuo anglų užpuo-
lietus. Jos naikina* apka
suose viską: valgymo lie-
kanas, papirosus, avalynę,, tomijs minomis jie beveik 
kojines, drabužius ir tt. į visai užtvenkė tą jurą lai-
Vienas kareivis, norėdamas 
išgelbėti savo porciją nuo 
žiurkių, pakabino ją ant 
siūlelio. Tečiau ir tas ne
gelbėjo. Žiurkės pasiekė jo 
tarbą su duona ir rytą tik 
trupinėliai beliko. Beto 
žiurkės labai -platina tarp 
kariuomenės limpančias li
gas. Tai Tiaisiausis sm'ugis

Nuo pat karės pradžios 
iki 23 kovo išviso nuskan
dinta Anglijos didesnių ir 

kareiviams, su kurio atkak- J mažesnių laivų 739. 
liai priseina kovoti ir gin- Neutralių gi šalių nus- 
ti kariuomenę kaip nuo kandinta 190 laivų, 
pikčiausių parazitų. VOKIEČIŲ POVANDI- "

Francuzai ir vokiečiai NĖ LAIVĖ NUSKAN- 
šaudo žiurkės iš šautuvų. DINO.
Taip pat naikina jas smir- jg Londono telegramų
dančiomis dujomis. Tarp 
kitako esą geras vaistas 
dresiruoti foksteriai šunies, 
kurie tiktai gaudo žiurkes.

MOKSLEIVIŲ ATYDAI.

Susivažiavimas A. L. R.
K. moksleivių įvyks Phi- 
ladelphijoje, Pa. balandžio 
25 dieną. Prieš posėdžius 
9 vai. ryto vietinėj bažny
čioj bus atlaikytos pamal- 
dos.Vakare bus prakalbos, 
referatai ir tt. Įžanga vi
siems dovanai.

Seredoje balandžio 26 d. 
užbaigiant susivažiavimą 
bus parengtas vakarėlis.
Prasidės 6:30 vai., vakare dar>di keletas ištraukų, kurio-
Įžanga: suaugusiems 25
centai, vaikams 15, mok
sleiviams dovanai. Pelnas, 
skiriamas neturtingųjų mo
ksleivių sušelpimui.

Posėdžiai bus bažnyti-

TVENKTA MINOMIS.
Iš Lohdono 4 balandžio 

telegrafuoja, jog vokiečiai,

limo, pristatė Šiaurinėje 
juroje daugybės minų. Su

vams plaukioti.

KEK ANGUA LAVŲ 
NUSTOJO?

praneša, kad vokiečių po- 
vahdinė laivė sutiko anglų 
laivą Bengairn ir jį nus
kandino. Su laivu kartu 
.nuskendę ir 2 amerikonai, 
kurie ten buvo. •

POLITIKIERIAI KARĖJE.
Nesenai Anglijoje pasirodė 

pigi knygelė įvardinta “Or- 
deal by Battle” (Kankinimas 
per Kovą), kuri yra labai pra
siplatinusi ir susilaukė net 
dvidešimts ketvirtos lai
dos. .Tos autorius Mr. 
Oliver, rimtai ir bešališkai iš
dėsto Anglijos valdininkų pa
sielgimą. Neprošalį bus pa

se jis nurodo ministerio pir
mininko Asųuitho klaidas 
šioje karėje.
Štai ką jis rašo apie Gallipo- 
io kampaniją:
“Asąuithas ir kiti trum

paregiai politikieriai tiesiog 
nuslopino Anglijos dvasią. 
Klaidas ant klaidų kiekvieme 
žingsnyje. Dideli nepasiseki
mai ties Dardaneliais sujudi
no beveik kiekvieną Anglijos 
pilietį—gi meisteriai lyg kad 
pasityčiodami sėdi kuoramiau

‘ ‘ Didžiuma laikraščių per 
aštuonioliką mėnesių rašė y- 
dant žmonės pasitikėtų val
džia. Liaudis, kad ir labai no
rėjo, bet negalėjo, nes matė, 
kad yra kas nors negero.”

Anglijos politikieriai prisi
laiko Bagelioto principų, bū
tent, bausti kuožiauriausia 
kiekvieną trukšmadarį. Jie 
mėgino kaltinti kareivius ir 
juos ba\isti. Taigi, p-as Oli- 
ver mandagiai užklausia: “Jei 
kareiviai už klaidas gali būti 
baudžiami, kodėl - gi negalima, 
butų nubausti y apkvaitusius 

J politikierius?”
' Ponas Oliveris plaka Angli
jos politikierius, ir teisingai.

Telegramos iš Tokio (Japo
nija) praneša, jog iš tikrų šal
tinių sužinota, kad preziden
tas Kinų respublikos Juanši- 
kajus tikrai atsitatydins. Jo 
vietą buk užimsiąs respubli
konas Lijungong.

PONO RAUKINSKIO 
VARGAI.

Tūlas Raukinskis, visuomet 
guosdavos savo kaimynams, 
kad jo tarnai yra blogiausi vi
same pasaulyje, kad vengia 
kalbėti su juo, ant kiekvieno 
žingsnio velija jam blogo ir pa 
daro jį nelaimingu.

“Brangus kaimyne, — tarė 
jam tūlas senelis, — išsitepk 
save gerai taukais”.

“Kaip tai? Ką tai reiškia” 
— paklausė nustebęs ponas 
Raukinskis.

“Štai ką tas reiškia, — at
sakė jam seniukas. — Tūlos 
mano namų duris pradėjo bai
siai girgždėti, ir ar žinai ką 
aš pastebėjau? Nugi kiekvie
nas stengėsi jas aplenkti ir ei
davo pas mane su reikalų ap
link. Bet kuomet aš jas pa
tepiau su taukais, joa nusto
jo girgždėjusios ir potam visi 
vėl pradėjo eiti pro jas kaip 
ir ėję. Patarčiau kaimynui ap 
sitepti save taukais švelnumo 
ir mandagumo. Nesigailėk sa
vo tarnams pagirimo žodelio 
už kiekvieną jų #erai atliktą 
darbą. Taipgi nebausk ir ne
bark savo vaikų, bet gražiai 
pamokink juos ir paragink 
prie gero, o pamatysi kaimy
ne, kad vieton tirštų rūkų, ta
vo sielai spindės maloni lai
mės saulutė. Buk meilus!”
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ŽINIOS IS LIETUVOS
PAŠALPA LIETUVAI.

X
J. Gabrys L. Informaci

jos Biuro vedėjas Paryžiu
je kreipės prie Rockfellerio 
fondo Amerikoj ir Belgi
joj, prašydamas pašalpos 
ir dėl Lietuvos. Fondas su
tiko paskirti Lietuvai 3—4 
milijonus frankų, jei tik 
Anglija leis gabenti mai
stą. Sunkumas dar esąs ta
me, kad vokiečiai leidžia 
gabenti maistą tik per 
Danzigą, o anglai reikalau
ja per Olandiją, kame jie 
nori padaryti savo kontro
lę. Šiaip ar taip tikimąsi 
visas sunkenybės pergalė
ti ir gal netolimoje ateity
je pasiseks ištiesti pagal
bos ranką nuengtiems vien 
genčiams.

LIETUVIŲ KUNIGAI GRĮŽ
TA Į SAVO SENAS 

VIETAS.
Leidus Vokietijos vyriau- 

sybbei, nesenai sugrįžo į sa 
vo parapijas Keletas lietu
vių kunigų, kurie buvo pa
imti į nelaisvę. Grįžo: kun. 
Šmulkštys į Plutiškius, 
kun. Flotovskis iš Virba
liu, kun. Baltrėnas ir Di
džiagalvis į Gargždus, vie
nas -į Smalėnus ir vienas į 
Šunskus. . Reikia tikėties, 
kad greitu laiku Vokietijos 
valdžia persitikrins ir kitų 
nelaisvių nekaltybė T? vi 
visiems bus leista grįžti at
gal Lietuvon. \

r*v?-

mokslininkai jau aiškiai Kaikurie skyriai Lietu- 
pradeda skirti lietuvius; J vių. Draugijos nukentėju-

AŠARŲ IR KRAUJO
SIURBIKAI!

rtuo lenkų.

Lenkijoje limpančios 
ligos.

I
Iš Liublino gauta žinios, jog 

visoje Lenkijos karalijoj ir 
Galicijoj, kaine praėjo priešu 
armijos, siaučia limpančios li
gos. Daugiausia serga karš
čiais (šiltine), cholera ir ad- 
rais. Kasdieną šimtais mir
šta. Krokuvoje universitetas 
uždengtas. Studentai draug 
su profesoriais pasidalinę į 
būrelius uoliai darbuojasi, kai 
ligas sustabdyti.

siems dėl karės šelpti dar ne 
suskubo atsiųsti atskaitų 
dpįe savo veįkimą todėl 
reikia tikėtis jog prieglob- 
tųjų pabėgėlių yra daug 
daugiau. Tuotarpu atvažia
vusysis iš Lietuvos socia
listų pakviestasis Andrius 
Bulota, skelbia, kad Lietu
vių Draugija nukentėju
siems dėl karės šelpti, te- 
šelptia tik arti 70 tūkstan
čių. Taip bent praneša jo 
šalininkai.

Tokias neteisingas žinias 
skleisdamas, Bulota že
mina draugiją ir kenkia pa
bėgėlių šelpimo darbui.

Vargšę nuken 
tėjusiųjų nuo 

karės šelpimą 
Vilniuje.

Vilniuje kiekvieną savai 
tę išdalina beturčiams kele 
tą tūkstančių tam tyčii 
padarytų ženklelių. ' Kurie 
turi tuos ženklelius gauna 
duonos veltui. Tuos ženkle
lius dalina trįs labdaringos
įstaigos: Lietuvių pašaipi , IX AMCpiKfnO I EUROPA 
nis komitetas, miesto be- AffltnlMJO į LUnUl/į

8

ĮVAIRIOS žinios.V
__________ . i

LEOPOLDAS LENKIJOS 
KARALIUMI.,

Balandžio 3 d. iš Rymo 
pranešama, kad Kaizeris 
duos Lenkijai karalių, au- 
gštos kilmės Bavarijos ku
nigaikštį Leopoldą. Aus
trijos imperatorius sutin 
kąs su tuo. Kunigaikštis 
Leopoldas važiavo į Vie
ną, Austrijos sostapilį.

į
Anglų žymus kosinopolita- 

niškas laikraštis “New York 
Sun” savo redakcijos pasta- 
iose štai ką rašo\ x
“Labai gaila, kad Meksika 

aike daug metų buvo ekono
miškai sugriauta; bet šimtą 
tartų blogiau, kad; ten užge
so žmonyse dvasios šviesa, kad 
cibirkštėlė tikėjimo nyksta.

Jokių principų ir etikos de
nių nebėr; keletas valdžios te 

orijų tamsiai ir puslaukiniai 
miniai reiškia vien tiktai liųo- 
sybę plėšti ir užganėdinti sa- 

o nepažabotus geidulius. Kon 
’iskavimas, plėšimas, kankini- 
nas, žmogžudžystė ir kiti žvė 
iški prasiženginmai, tai buvo 
nylimu užsiėmimu revoliucijo- 
nierių gaujos, kuomet buvo 
iuosi nuo užpuldinėjimų, 
kiekviena bažnyčia Meksikoje 
įpiplėšta ir subjaurinta, kuni
gai užmušinėjami prie alto- 
•iaus; moterys išgėdinta. Nė- 
•a jokio susivaldymo valkatų 
.arpe, kurie pasivadinę ka rei
dais. Daugelis jų vadų daly
vauja plėšime ir paleistuvia- 
vime” ir tt. ir tt.

Tai kokią laisvę teikia žmo- 
įijai bedieviai!

turčių globa, centralinė žy
dų labdaringųjų draugijų 
įstaiga. \

ORU.

KOVA SU TVIRKINAN
ČIAIS PAVEIKSLAIS.

PATARIAMOJI KOMISIJA 
PRIE VILNIAUS MIESTO 

7 VALDYBOS.
Vilnius, vasario 7 d. Vil

niaus miesto vokiečių bur
mistras pasikvietė prie 
svarstymo miesto reikalų

Lietuvių Komi
tetas Vilniuje.

Daugelio buvo manoma, 
jog lietuvių komitetas Vil
niuje nustojo veikęs, vokie
čiams Vilnių paėmus. Turi
me pranešti musų visuome
nei,. jog lietuvių komitetas

šešius Vilniaus gyventojų veikia ir dabar vargšų pa-

New York’e lakūnų kliu 
Jras **Aero” paskelbė, jog 
jų sąnarys Rodman Wana 
niaker rengiasi keliauti

Europą orlaiviu. Lakūnas 
iškeliausiąs iš Amerikos 
birželio mėnesyj š. m. Beto 
jis galįs priimti 20 žmonių 
Orlaivis varomas motoru 
tūkstančio arklių jiegos 
Tai bus pirmutinė taip toli 
ma kelionė.

atstovus u du lietuviu, 
lenku ir du žydu.

du bėgėlių naudai.

LENKIJA IR LIETUVA.
X

Garsus Muencheno (Vo
kietijoj) profesorius Kra-. 
neneseniai parašė knygą 
vardu “Naujoji Lenkija” 
Tojo knygoje autorius nuo
dugniai gvildena įvairia su
manymus surėdymo savys- 
stovios Lenkų karalijos. 
Rubežiai tos . busiančios 
naujos valstijos Europoje 
turi būt, etnografiniai, bet 
ne politiški. Taigi Lietuva, 
Ukraina jokiu budu negali 
būt prijungta, prie Naujo
sios Lenkijos, sako viršmi- 
nėtasis profesorius. Beto 
lenkai turi atsižadėt) ir 
Slązko ar Poznanės. Jiems 
telieka tik vakarinė .Gali
cija (draug su Lvovu ir 
B rodami) ir dabratiną 
Lenkija (išskirus dalį Su
valkijos, kurį kaip sako au
torius, apgyvendinta lietu
viais).

’ Reikia tikėties jog šį 
kartą vargiai begu lenkams 
pasiseks iš Lietuvos ir Len
kijos sudaryti vienumą

Rusijos piktadariai 
armijoje.

Tenykščiai laikraščiai 
praneša, jog kariškoji Ru
jos valdžia pašaukė į eilės 
kariauti už tėvynę ir pik
tadarius iš kalėjimų.

Atidarant Berlyne dailės pa 
rodą, parodos komiteto pirmi
ninkas dailiiftnkas Scblichting, 
abai išmintingai pasakė: “Jei 

gu nusikaltėliu vadiname gy
dytoją, kurs savo. mokslą su
naudoja nedoriems darbams, 
lygiai turime pasmerkti ir tuos 
dailininkus, kurie maliavoja 
nedorus paveikslus ir tuos ra
šytojus, kurie savo r aštais 
tvirkina žmones.” Ką besa
kytų tas prakilnus dailinin
kas, perskaitęs musų socija- 
jalistų bei laisvamanių raštus, 
kurie taip nepadoriai griauja 
kultūrą, ardo iš pačių pamatų 
dorą bei tikėjimą ir veda savo 
skaitytojus į laukinių stovį.

Kiek kaštavo Suv. 
Valst. karė su 
Meksika.

Ikišiol gaudimas plėšiko 
Vilios Suvien. Valstijoms 
kaštavo 8,807,094 dolerių. Ka 
rėš ministeris greit vėl kreip 
sis į kongresą, prašydamas 
naujų milijonų karės išlni 
doms.

Roozveltas peikia 
Wilsoną.

VARGINGAS LIETUVIU BE 
LAISVIŲ PADĖJIMAS VOKIE

TIJOJE IR AUSTRIJOJE.
Pasirodė šelpimas belaisvių 

nemažiau yra reikalingu da
lyku, kaip kad šelpimas pabė
gėlių. Savo laiškuose, jie 
skundžiasi ir dėl valgio ir dėl 
drabužių stokos ir dėl šiurkš- 
čio su jais elgimosi ir tt. Švei
carijoj gyvenantieji lietuviai, 
pasitarus apie liūdną padėji 
mą savo tautiečių, mušė tele
gramas į įvairias šalis pas sa
vuosius. D. Britanijo lietuviai 
jau nusiuntė nelaisviams arti 2 
tūkstančių frankų. Reikia pi
ningų nelaisviams netik d 
pragyvenimo, bet ir dėl kul
tūros tikslų, dėl mokyklų. 
Belaisviai svetimoje šalyje, 
nenori pasinerti ištautėjimo 
bangosna. Šit ką rašo belais
vis kun. J. Strikas iš Holz- 
mindeno (Vokietijos). Pas 
juos esą dvi lietuviškos mo
kyklos; viena yaikam.s, kita 
suaugusiem. Mokytojauja abie 
jose mokyklose p. Velykas ir 
jis pats. Didelis vargas tik 
esą dėl rankvedžių ir malda
knygių stokos. Su šiuo reika
lu minėtasis kunigas kreipės 
pas Tilžės kleboną, kun. Vron- 
ką. Tame pačiame laiške kun. 
J. Strikas prašo klebono lė
šų užlaikymui mokyklos ir mo
kytojo. Nors ^0 markių te- 
atsiunčia. “Jeigu pačiam kle
bonui striuka su pinigais, ra
šo belaisvis kunigas, tai ar ne
galėtumėte atrasti pagalbą 
pas mūsų brolius Amerikoje”.

a ir Ulabosą. Visi penki bus 
;eisti Čikagoj už pardavinėji
mą mergaičių į paleistuvių 
namus.

Gary pnęsto majoras R. O. 
Johnson sako, kad tai pradžia 
tų piktadarių varžymo, knd 
bus daugiau už tai suareštuo
ta. O kol kąs jis uždaręs ke
lerius įtariamus namus ir ke
lis saliunus, kurie buvę tikra s 
paleistuvavimo naųiais.

VOKIETIJOJ GELEŽINIAI 
PINIGAI.

jo tiek išnaikinti žmonių. Be
liks tik moterys, vaikučiai ir 
seneliai. Sužeistų vyrų bus 
daug daugiau negu sveikų.

Moterų gi būvis pagerės. 
Jos užims geras vietas, pel
ningiau bus apmokamas jų 
darbas.

VOKIEČIAI UtPUOLi 

SALONIKUS.

Prancūzai praneša, kad vo
kiečių areroplanai užpuolė Sa
lonikų miestą ir ten padarė 
didelius nuostolius. Saloni
kus užpuolė 7 vokiečių aero-Pastaromis dienomis Voki?-, 

tijos kancleris įsakė atmušė planai. Jie stengės numesti
ant 10 milijonų markių gele
žinių dešimtukų (pfeningų). 
Iš vieno kilogramo geležies tų 
dešimtukų galima esą nukali 
280. X f

Grįžta žmonės prie senovė
je vartojamų pinigų. Ar-tik 
ateityje nepamatysim ir skr.- 
rinių pinigų, kokius, berodo, 
ir lietuviai pirmuose amžiuo
se vartojo.

bombas ant uoste stovinčių 
kariškų laivų. Tas jiems ne
pavyko ; smarkus, armatų šau
dymas to padaryti , neprilei
do. Pasikėlę prancūzų aero
planai vokiečius nuvijo. Bet 
pastarieji numetė bombų ant 
Salonikų miesto. Bombos už
mušė 20 žmonių, o nuo 30 - 40 
sužeidė. 2 vokiečių areplonai 
buvo pašauti ir nukrito, žemėn.

Toks vokiečių ant graikų 
miesto užpuolimas sukiršino 
graikus. Valdžia siunčianti 
dėl užpuolimo Vokietijai pro
testą. . ,

m-
pr-

RUSAI ŽADA PAGELBĖTI 
ŠELPTI BADAUJANČIUS

LENKIJOJE.■ --W
Rusų užsienių 

nisteris Sazonova’as
sižadėjo pasitarti su Anglijo, 
idant ji liuosai perleistų visus 
laivus, vežančius badaujan
tiems Lenkijoje miltus, grudus 
ir kitus maisto produktus. 
Garsus lenkų rašytojas Senke
vičius užtikrina, jog vokiečiai 
nerekvizuoja naudai savosios 
kariuomenės maisto, kuris yra 
skiriamas dėl žmonių.

PRARIJO ŠPILKUTĘ.
New Yorke vienas daktaras 

nejučiomis per pietus prarijo 
špilkutę. Ji buvo duonoje. 
Daktaro gyvastis dideliame 
pavojuje.

400.000 gclžkelio darbi
ninkę reikalauja sumažinti 
darbo laika Iki 8 valandų.
Suv. Valstijų gelžkelių val

dyba nesenai gavo 400,000 gel
žkelių darbininkų reikalavimą, 
sumažinti darbo dieną iki 8 
valandų laiko. Mokestis turi 
būt paliktas senasis.

EKS-PREZIDENTAS ROOZ
VELTAS ŽYDŲ ŠERUOSE.

Nesenai Rozveltas aplankė 
New York’e Žydų ferus. Fe- 
rai parengti naudai nukentė
jusių dėl karės viengenčių.

Svečias pasakė karštą pra
kalbą, apgailestaudamas “vi
sų skriaudžiamąją 'tautą”.

KIEK GLOBOJA LIETUVIŲ
PABĖGĖLIŲ LIETUVIŲ
DRAUGIJA NUKEN

TĖJUSIEMS DEL 
KARĖS ŠELPTI.

Viens iš didžiausiųjų ir 
rimčiausiųjų rusų laikraš
čių “Reč” (Petrograde),
No. 50 šių metų Alini lie
tuvių veikėjų susivažiavi
mą, pabėgėlių sušelpimo 
reikaluose. Tas pats laik-
kraštis praneša, jog Mas- ',ant pamanė jog

• tai velnias. Kadangi velniui

ANGLIJA NEPERLEIDŽIA 
.LAIŠKŲ.

Vakarykščios telegramos iš 
Danijos praneša, jog Anglija 
ant laivo “Helgoland” konfis
kavo 800 maišų švedų pačtos. 
Laivas plaukė Vokietijon.

DEGINA GRAMAFO- 
NŪS.

Viename Rusijos mieste 
žmonės pirmą kart išgirdę kal-

GRĮŽTA PRIE
KATALIKYSTĖS.\ • t

Anglija seniau buvo katali
kiška šalis. Paskiaus, to kraš
to karaliams ir didžiūnams 
gvoltu verčiant, žmonės atsis
kyrė nuo katalikų tikėjimo. 
Užėjus laisvesniems laikams 
žmonės atgal grįžta prie se
nojo tikėjimo. Nesenai atsi
vertė į katalikus trįs angliko
nų seminaristai. Jie pasirįžo 
likti katalikų kunigais. Juos 
žadą pasekti ir daugiau jų 
draugų.

Varšuvos pravoslavę soborą
(cerkvę) vokiečiai kaičia 

| katalikę bažnyčią.
Varšavos vokiečiai uoliai 

rengias prie busiančių iškil
mių: kariškos valdžios išduo
ta paliepimas pravoslavų cer
kvę Saskuose perkeisti į baž
nyčią. Pašvęsiąs arcivysku- 
pas Kolionskis balandžio 25 
d., š. m. Ji bus skiriama vo
kiečiams katalikams.

Vertas Medalio.
Tūlas darbininkas IVilliam’- 

as Pasco (Media, Pa.) kreipė
si prie fabrikos administraci
jos, prašydamas padidinti jam 
mokestį. Savo prašymą jis 
remia nepaprastu jo šeimynos 
augimu. Ir tikrai: prieš 18 
mėnesių žmona pagimdė dvy
nius, dabar-gi net keturius, 
tris mergaites ir vieną berniu
ką. Vaikai visi sveiki.

kvos skyrius Lietuvių 
Draugijos nukentėjusiems 
dėl karęs šelpti globoja 
15.000 pabėgėlių, Petrogra
do — 9.748, Minsko — 
11,000, Jaroslavlio 47,000. 
Be tų atskaitų dar ir kiti 
53 provinoijaliniai tos 
draugijos skyrių prisiuntė 
savo atskaitas. Iš tų atskai-

vieta ugnyje tai ir gramafoną 
su 20 rekordų tuojaus sude
gino. Toje iškilmėje dalyva
vo visi miesčiuko gyventojai.

Sukilo Darbininkai.
V ilkes - Barre, Pa. skurdo 

prispausti darbininkai pradė
jo kelti riaušes. 5,000 darbi- 

tų pasirodo Jog jie šelpia ninku viduje miesto sudaužė
60.000 pabėgėlių. Taip tat' 10 karu. Policija stengėsi nu- 
išviso šelpiama .109,448 pa-i malšinti darbininkus. 30 iš jų

Ačiū Dievui politikai ir bėgėlių.

PREKYBA BALTOSIOMS 
VERGĖMIS.

Miesto Gary (Ind.) valdžia 
nuo ilgesnio laiko sekė kaiku- 
riuos piktadarius, kurie pa
gaudavo mergaites ir jas par
duodavo į paleistuvių namus. 
Piktadariai gaudydavę mer
gaites po Čikagą ir apylenkes. 
Tyrinėjimai parodė, kad prie 
tų piktadarių šaikos prigulėję 
ir Gary miesto policijantas M. 
Kegovan ir to paties miesto 
kitas valdininkas Ch. Suan- 
son. Juos abu areštuota. Be-

A-U- j sužeista.

EUROPOS TURTAI.
Nesenai Paryžiui išėjo knin- 

ga, kur apskaityta, kiek kuri 
šalis tiąri turtų. Visos Euro- 
ropos turtai esą verti 240 mi
lijardų dolerių. Turtingiau
sia esanti Anglija. Jos turtai 
esą verti apie 60 milijardų do
lerių. Antrą vietą užimanti 
Francija. šios turtai siekią 
50 milijardų dolerių verties 
turto. Rusija — 35 milijardų,
Austrija — 20 suviršum mili
jardų, Italija apie 15 milijar-’to areštuota dar žydę Ester 
dų.

VOKIEČIŲ MINOS. |
Nesenai žuvo nio vokiečių 

povandeninės minos anglų ka
riškas laivas “Fauvette”, tu
rintis apie 3,000 tonų.

Del tos pačios priežasties 
Juodose jūrėse žuvo rusų lai
vas “Leitenant Puszczin”.

Už “IŠTIKIMYBĘ” TĖVYNEI.
»

Buvusia rusų karės ministe- 
rijs generolas Suchomlinovas 
paliuosuotas "nuo vietos, iš
brauktas iš skaičiaus atstovų 
Valstijos Tarybos ir atiduo
tas teisman. Kaltinamas, 
kad nepasirūpinęs laiku 
amunicijos, suvedžiojęs visą 
šalį,, tvirtindamas, jog pas ru
sus visko užtektinai yra, jog 
rusai prisirengę prie karės. 
Karės nuotikiai parodė ką ki
tą ir Rusija iš priežasties to 
sav.o ministerio turėjo, atiduoti 
vokiečiams apie 20 gubernijų.

KAIP IŠRŪDYS EUROPA 
PO KAREI.

Anglų laikraštis “Daily 
Mail” bando spėti, kas bus 
Europoje po karei, Pirmiau
sia, ekonominis valstijų būvis 
žymiai sumenkęs. Antra, skai
čius žmonių labai susimažins. 
Dabar karės lauke yra 25 mi
lijonai vyručių pačiame tvir
tume. 9 milijonai jau užmuš
ta bei sužeista. Gale, antrų 
karės metų skaičius žuvusių
jų Europos skerdynėse sieks 
20 milijonų. Joks viduram-

Anderson, saliuninmkę J. Sto- žinių laikų maras nesugebė-

MAŽI SUTVERIA 
MILŽINĄ.

Vieną kartą vaikutis žiurėjo 
su nepaprasta atyda per lan
gą į mūrininkus, kurie statė 
milžinišką namą. Tėvas tai 
pastebėjęs paklausė jo: “Jo
nukai, ko tu vis taip žiuri į 
šiuos darbininkus? Gal nori 
išmokti murininky stės ? ’ ’

“Ne, tėveli, — atsakė Jonu
kas — aš tiktai žiuriu, kaip 
tie vyrai ima tas mažas ply
tas, deda, deda vieną ant ki
tos ir pastato tokį didelį na
mą”. , ■iš!

“Tas tiesa, sūneli. Kiekvie
nas milžiniškas darbas yra 
taip padaromas. Visas tavo 
gyvenimo mokslas susidės iš 
daugybės patyrimų bei pa
mokslų. Lašas po lašo sutve
ria juras. Ddugybė mažų da
lykėlių padaro didelį kalną; 
todelei neniekink mažų daly
kėlių. Taipgi nenusimink, sū
nau, jei kada prisieis tau atlik
ti milžinišką ir sunkų darbą. 
Akmenį negalima perskelti vie 
nu ypu. Tu negdfetumei per
šokti aną kalną, bet žingsnis 
po žingsniui perliptumei jį. 
Niekados nesibijokie mėginti 
nuveikti ko nors svarbesnio. 
Atsimink, Joneli, kad šis na
mas yra ne kaR kitas, kaip tik 
mažutės plytelės sukrautos vie 
na aut kitos”.

Tuos patarimus privalėtų į- 
sitėmyti ypač lietuviai, kurie 
nemoka branginti mažų daly-
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1$ KARES LAUKO
PASITARIMAS POPIE- Musys

prie Avo- 
court.

ŽIAUS SU ANGLIJOS 
PREMJERU.

Laikraščiai - praneša, buk 
Anglijos ministeriij pirminin
kas Asąuitas tų/ėjęs audenci- 
ją pas šv. Tėvą. Pasitarimas 
tęsės 30 minučių. Manoma, 
jog buvo tartasi apie taiką ir 
Irlandijos klausimą.

JAPONIJA PYKSTA ANT 
SUV. VALSTIJŲ.

Draug su priėmimu sena
to sumanymo Burnetto, Japo
nijoje neramumas didinas. 
Suv. Valstijų valdžia senai 
jau norėjo visai pas save ne- 
beįsileisti geltonosios rasės, 
tai yra japonų, kynų ir tt. 
1908 m. Japonija pasižadėjo 
Suv. Valstijoms sumažinti į- 
eivių (emigrantų) skaičių. Ja
ponija sąžiningai pildė savo 
prižadą. Dabar ta sutartis, 
turi būt perkeista. Suv. Val
stijos mano įsileisti iš Japo
nų tik studentus, pirklius ir 
turistus. Prieš tą Japonijos 
ambasadorius vice grovas 
Chinda išreiškė Valstijų se
kretoriui nepasitenkinimą. Ža
dama viešai užprotestuoti. Ja
ponija, girdi, nepavelys že
minti save, kaipo rasę. Rei
kale net su ginklais galės sa
vo garbę ginti.

ITALIJOS FRONTE ŽADA 
BŪTI ANTRAS 

VERDUNAS.
Austrijos sosto įpėdinis 

esąs paskirtas vyriausiuoju 
vadu, tos kariauomenės, 
kuri veikia prieš Italiją. 
Jis esąs nuomonė, kad su 
Italais reikia taip pat smar
kiai pasielgti kaip vokie
čiai elgias su prancūzais. 
Jau nuo kelių, dienų griau
na smarkus Austrijos ar
matų perkūnai Italijos 
fronte. Manoma, kad čia 
greitai prasidės tokie pat 
baisus mūšiai, tokie dabar 
eina prie Verduno.•

Karė kaštuoja ne 
vien daugybes

žmonių, bet 
ir pinigų.

Vokiečių ciesorystės iž
do sekretorius Dr. K. Hel- 
fferich, prašydamas par
lamento padauginti karės 
mokesnį, aiškino kiek jau 
kaštavo šita karė. Anot jo 
aprokavimo, kariaujančio- 
siams ‘valstijoms iki 1 ba
landžio 11916 m. karė kaš
tavusi 180 milijardų mar
kių, tai yra apie 65 milijar
dai dolerių.

Vokiečiams kas mėnesį 
karė kaštuojanti apie 2 mi
lijardu markių.

Anglijai karė kaštuojan
ti kaę mėnesį po tris mili
jardus markių.

Franci j ai karė kaštuo
janti kas mėnesį po 2 mili
jardu markių.

Rusijai kas mėnesį karė 
kaštuojanti taip pat apie 
ž milijardu markių.

15 tukstančiy vokiečių 
galą gavo.

30 kovo iš Paryžiaus tele
grafuoja, kad vokiečiai praė-' 
jusią naktį stengės prisiartinti 
ir paimti Verduno tvirtumą 
Avoeourt. Po ilgo ir smar
kaus iš armatų šaudymo, vo- 
kiečių divizijos urmu puoli 
ant prancūzų apkasų ir tvirtu 
mos. Puolančių vokiečių bu 
vo bent 30 tūkstančių žmonių 
Daugiausiai tarp jų buvo ba 
varai, kurie skaitos geriau 
siais vokiečių kareiviais. Į be 
puolančius vokiečius prancu 
zai paleido iš kelių šimtų ar 
matų ir kulkasvaidžių. Pasi 
darė tartum koki kulkų kriuša 
rodos negyva žemė nuo tų bai 
sybių dejavo. Tokių smarkiv 
mūšių nedaug terasi istorijoj

Šešis kartus vokiečiai puol< 
paimti prancūzų tvirtumą, ( 
kartus jie buvo sulaikyti bai 
šiaušia prancūzų ugnimi.

Netekę penkiolikos tūkstan
čių savųjų, buvo priversti 
liauties.

60 tuksiančių naujos vo
kiečių armijos atvesta 
sustiprinti prie Verduni 

užimtąsias vietas,
sa

30 kovo iš Paryžiaus prane 
kad vokiečiai atvežę 6( 

tūkstančių naujų kareivių su 
stiprinti užimtąsias prie Ver 
duno vietas, Malancourto a 
pylinkėje. Tų vietų užeini 
jųas brangiai kaštavo, dėl t< 
jie nebenori jų beatiduot 
prancūzams.

f rytus nuo upės Meus< 
smarkus armatų griausimas.

MIRTINA KOVA ŠIAURI
NĖJE JUROJE, i

\ Iš Londono, 27 kovo prane 
šama sekančią žinią. Vo 
kiečių garlaivys Greįf, išva
žiavęs gaudyti ir skandinti 
pirktinių Anglijos ir kitų są
jungininkų laivų, kad jo nepa 
žintų Anglijos kariškieji lai
vai, jis paslėpė savo armatas. 
išvažiavęs iškėlė Norvegijos 
vėliavą. Taip jam pavyko at
važiuoti iki Šiaurinės Angli
jos.

Čia jis susitiko su Anglijos 
karišku laivu (skraiduoliu), 
kurs buvo už jį keturis kartus 
didesnis, šitas anglų skrai- 
duolys vadinos “Alcatara”. 
Jis priplaukė prie pat Greifo. 
Manydamas, kad tai Norve
gu pirklių garlaivys, “Alcan- 
tara” nukėlė kelis savo juri- 
nininkus ir nusiuntė juos pa
žiūrėti, ką tas sutiktasis gar
laivys veža. Tuomet Greif 
atidengė savo armatas ir ėmė 
šaudyti į anglų skraiduolį. Bet 
šis paskutinis buvo daug di
desnis ir greitai paėmė vir
šų. Abu tuodu garlaiviu su
sikibo vienas su kitu. Anglų 
jurininkai perėjo nuo sa
vo garlaivio ant vokiškojo. 
Tuomet prasidėjo idukusi ko
va tarp jurininkų vienų su ki
tais. Vokiečių garlaivys su- vių9 7,7000 kanuolių, 7,700 ve- 
kiurintas armatų šuvjais, ė- žimų su amunicija ir 1,300,000 

mė' skęsti. Iš beskęstančio šautuvų.

garlaivio vokiečiai paleido mi
ną į anglų skraiduolį “Alcan- 
tarą”. Mina pataikė į pat 
skraiduolio vidurį. Abu gar
laiviu nuskendo, abu dabar il
sis ramiai vienas šalip kito 
ant juros dugno.

Nukentėjusiai Lietuvai 
ir Lenkijai aukų rinki

mas po Čikagos ar- 
ciiiedecezijos bažnyčios.

Arcivyskupas Munde- 
ein’as išleidė aplinkraštį,
mlyg kurio nedėlioję ba- 
andžio 2 dieną visose Či
kagos archidiecezijos baž
nyčiose turi būt renkamos, 
tukos nukentėjusiai dėl 
caro Lenkijai. Čikagos 
ietuvių kunigų delegatai: 

•cun. Serafinas, kun. Kru
zas ir kun. Ežerskis krei- 
)ėsi pas arcivyskupą, pra
rydami dalį surinktos su
uos paskirti ir Lietuvai, 
curi nemažiau nukentėjo 
iž Lenkiją. Arcivyskupas 
iritarė lietuvių reikalavi- 
nui ir patarė tame dalyke 
>asitarti su lenkų komite

tų.
Šiandie lietuvių katali

kų atstovai tarėsi minėta- 
ne reikale su lenkais.
JENKŲ ŠELPIMO KO 
IITETAS, PRISITAI
KINDAMAS ARCIVYS- 
KUPO PALIEPIMUI, 
SUTIKO SURINKTAS 
’OJE DIENOJE BAŽNY
ČIOSE AUKAS PROPOR 
JIJONALIAI PADALIN
AI TARP LIETUVIŲ IR 
jENKŲ. , ' ‘

Villa skerdžia 
meksikonus.

Iš San Antonio, Tex., 31 d. 
kovo praneša, kad Vilią su sa- 
zo šaika išskerdė 172 Carran- 
zas kareivių Guerreroj. Po to 
jis patraukė į šiaurius. Sako
ma, kad greitu laiku jam pri
sieis susidurti su Suv. Val
stijų kariuomene.

ANGLIJOJE ŠAUKIA į KA- 
1IU0MENĘ IR VEDUSIUS.

Pirm kaikurio laiko An
glijos valdžia buvo paskel
busi, jog prfvertinas karei- 
ziavimas yra tik nevedu- 
ūems. Dabar gi žinios iš 
Londono praneša, jog kovo 
25 d. š. m. Anglijoj išduota 
Įsakymas, verčiąs ir vedu
sius nuo 19 iki 26 metų am
žiaus stoti į kariuomenę.

Užpuola ant Šveicarijos 
Miestelio,

Kovo 31 d. iš Berno prane
ša, kad nežinomos valstijos or
laiviai numetė ant Šveicarijos 
miestelio Porentruy, arti 
franeuzų rubežiaus, penkias 
didelias bombas. Nuostolių 
daug nepadarė. Ar yra su
žeistų ar užmuštų — nežinia.

VOKIETIJOS KARES 
GROBIAI.

Berlyno laikraščiai praneša, 
jog Vokietija per visą karės 
laiką paėmusi 1,429,971 belais-

VOKIEČIAI PA
ĖMĖ PRANCŪ
ZŲ TVIRTUMĄ 
MALANCŪURT.

V®Baisus mūšiai 
prie Verduno naktį

Iš Paryžiaus 31 kovo prane
ša, kad nuo vakar vakaro bu
vo smarkiausi vokiečių šau
dymai į Verduno tvirtumą, ku
ri vadinas Malancourt. Šau
dyta iš pačių didžiųjų armatų. 
Armatų perkūnai griovė be 
pasiliovimą per kiaurą naktį. 
Kada iš tvirtumos beliko tik 
patįs griovėsiai, tuomet apie 
30 tūkstančių geriausios vo
kiečių kariuomenės puolė ant 
prancūzų. Mušys virte virė. 
Prancūzai galop nebeišturėjo 
vokiečių spaudimo, ėmė trauk- 
t.ies atgal. Vokiečiai nugalėjo. 
Malancourto tvirtuma pateko 
i vokiečių rankas.

560.000 vokiečiu ar
mijos griauja Verduno 

tvirtovę.
Dabar tikrai sužinota, jog 

vokiečių kaizeris sutraukęs 
prie Verduno daugiau, kaip 
pusę milijono armijos. Vokie
čiai su didžia galybe suskato 
griauti prancūzų apkasus ir 
susitvirtinimus į rytus nuo u- 
pės Meuse Douaumonto apy
linkėje.

Pullmano streikieriai 
gauna algos pakėlimą

Per dvi savaiti streikavę 
Pullmano Comp. 500 darbinin
kai ir reikalavę 5c algos pa
kėlimo į valandą, dabar jau 
pradfeda atgal grįžti. Pada
ryta šioki - toki sutartis. Strei- 
kieriams alga pakelta 2 cen
tais į valandą.

140.000 rūsy krito pasku 
tiniame mūšyje su vokiečiais.

Iš Berlyno 1 balandžio 
praneša, kad generolas Ku- 
ropatkin užpuolęs vokiečius 
su daugiau kaip j>usė mili
jono armijos. Buvusi baisi 
kova. Vokiečių felomaršalas 
Hindenburg atmušęs rusų 
užpuolimus. Rusai nieko ne
laimėję. Užpulančiųjų ru
sų nuostoliai buvę milžiniš
ki. Jų kritę 140 tūkstančių 
kareivių.

RUSIJA SUSIRUPINUSI 
DEL STOKOS DARBINI- 

NINKŲ.
Rusijoj beveik visi dar- 

ninkai vyrai paimti į ka
riuomenę . Tuotarpu arti
nas laukų darbai ir iš prie
žasties stokos žmonių dide
lė dalis dirvų gali likti ne
išdirbta. Todėl Rusijos val
džia nutarė prie busimųjų 
laukų darbų persigabenti 
geltonukus (kinus bei japo
nus). Beto ir vokiečių karės 
belaisvius žada pristatyti 
prie arklo.

■r

Buvusieji priešai 
virto bičiuliais.
Japonija atiduoda Rusijai 

laivus Peresviet, Paltava, Va
riau, kuriuos ji atėmusi per 
1904 - 5 m. karę.

Draugas.
Didžia laimSė žmogui sviete 
Tikrą draugą yr’ turėti,
Kurs no pelno sau jieškotų t
Bet mlus šelptų darbu, protu.

Ta šeimyna yr’ laiminga,
Kuri draugą išmintingą 
Sau ingija kaip vadovą, 
Lengvai laimės būvio kovą.

Draugas tautos bei šeimynos, 
Kuriuos remt’ pasiketinos,
Už jų laimę galvą guldo,
Gelbsti juos, o neprapuldo.

Musų vargšę išeiviją 
Tamsus pri ešai spaudžia ryja, 
Jai tai draugas išmintingas, 
Būtinai yr’ reikalingas;

Kurs ją vestų bei dabotų,
Doros, tiesos kelią klotų.
Prie veiklumo ją patrauktų; 
Patsai veiktų o nelauktų.

Štai jau laimė patekėjo, 
“Draugas” dienraščių išėjom 
Jis lankys mumis kiekvieną, 
Su žinelėmis kas diena.

Sveikinam tave, “Drauguži”,
Tu nušviesk musų bakūžę.
Šviesk doros, tautystės kelią, 
Ramink širdis, kurios gelia.

Pranas.

Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje
Kaip vienas susipratęs darbi
ninkes ginčuose nugalėjo Ame 
rikos socijallsty vadą St. Mi-

chelsoną“
redaktoriy.

P. J. Jusevičius atsiuntė į 
“Draugą” korespondenciją, 
kur aprašytas jo ginčas su Mi 
chelsonu. Manydami, kad jis 
bus labai įdomus musų skaity
tojams, noriai korespondenci
ją dedame. Šitai ji:

Dorrisvillėje, III. 24 kovo 
vietinė socijalistų kuopa su
rengė prakalbas. Kalbėjo St. 
Michelsonas, “Keleivio” re
daktorius.

Plakatuose buvo išgarsinta, 
kad kalbės žymiausias visuo
menės veikėjas ir geriausias 
kalbėtojas, plačiai visuomenės 
žinomas.

Bet iš jo prakalbos pasi
rodė, kad tas išgyrimas netei
singas. Michelsono kalba bu
vo menka. Jis pripasakojo to
kių nesąmonių, kokių sarma- 
tytus pagaliaus bilikoks tam
suolis. Jis pasirodė nežinąs 
nei tokių dalykų, kokius žino 
Dile koki kaimo bobelė.

Taip šitai tas kalbėtojas ė- 
mė aiškinti, buk kunigai ir vy
skupai nenorėję pripažinti mo
terims dūšios. Tuotarpu kiek 
viena kaimo bobelė žino, kad 
katalikų bažnyčia ne vien skel
bė ir tebeskelbia, kad* ir vyrai 
ir moterys lygiai turi nemirš
tančią dūšią, bet ir nuo pat 
krikščionijos pradžios kiekvie
name amžiuje ir vyrų ir mote
rų pagaliaus šventais ir šven
tomis pripažino.

Štai kitas pavizdys Michel
sono tamsumo.

Michelsonas pradėjo bom- 
barduot kunigus, buk jei prie
šingi esą žmonijos apšvietai ir 
ačių tam jų priešingumui Lie
tuva likosi taip tamsi, kaip na 
ktis. Matai, skaitytojau, Mi
chelsonas nei to nežino, jog ne 
kunigai laikė Lietuvų tamsy
bėje, bet “Rusijos valdžia, 
drnuzdama lietuviams spau
dą” per keturiasdešimta me
tų. Michelsonas bent tiek 
privalėtų žinoti, jog Lietu
voj kunigai palaikė ir pla
tino tarp lietuvių šviesą ir su
sipratimą, gabendami iš Pru- tamsta nemoki dešimties Die- 
sų lietuviškas kningeles ir pla-‘vo prisakymų, kuriuos aiškini.
tindami jas tarp žmonių. Mes, katalikai, nei jokiame skaitytojau, kiek lietuviai so 

Lietuvių kunigai daugiau Dievo įsakyme nerandame, (Seka ant 5-to pusi.)

prisidėjo prie atgaivinimo Lie 
tuvai “spaudos”, negu soci
jalistai ir laisvamaniai, kurie 
dankstėsi už Lietuvos rubežių.

Užbaigė Michelsonas savo 
prakalbą prašydamas, kad pu
blika sudėtų pinigų jo kelionei 
ir siūlė visokio šlamšto savo
tiškų kningų.

Pasibaigus Michelsono tur
gui, aš paklausiau jo, kad jis 
išrištų šituos mano klausimus. 
Tamista sakei, kad visi apgar
sinimai yra žmonijai blėdingi, 
ir kad jus socijalistai kovoja
te prieš išnaudojimą darbinin
kų. Jei taip yra, tai kam so
cijalistų laikraščiai yra pilni 
apgavingų apgarsinimų, skel
biančių stebuklingus daktarus, 
klinikas ir tt. ir pačiame 
jūsų išgirtame “Keleivyje“ 
kiek melagingi} apgarsinimų, 
kuriais suvadžiojate savo skai 
tytojus ir juos atiduodate vi
sokiems apgavikams išnaudoti ? 
Ir tai darote, kad gauti riebų 
užmokesnį. Kur jūsų teisy
bė, kur jūsų čia užstojimas už 
išnaudojamus darbininkus? So 
cijalistų laikraščio “Kelei
vio” redaktorius Michelsonas 
neįstengė išsiaiškinti. Paga
liaus jam pasakiau:

Jus socijalistai, iš vienos 
pusės neva kovojat prieš ka
pitalistus, nes iš jų neturit jo
kio pelno. O iš kitos pusės 
tuos darbininkus išnaudojate 
kartu su apgavikais, kurie 
garsinas jūsų laikraščiuose, 
nes iš to jus gaunate gerą pel
ną. Argi netiesą sakau p. Mi- 
chelsone?

Socijalistai visi akis išplėtę 
žiūrėjo jau į mane, jau į Mi- 
chelsoną, laukdami ką beatsa
kys jų garbingasis vadas. Bet 
Michelsonas, prispirtas prie 
sienos ėmė tik šaukti, kad aš 
ant jo užsipuldinėjąs. Na, aš 
vėl paklausiu Michelsono sa
kydamas: “Tamsta savo pra
kalboje sakei, kad Dievas sa
vo prisakymuose sulyginęs 
moteris su jaučiais ir asilais”. 
Michelsonas greit atrėžė: 
“Juk taip ir yra. Dievas sa
ko, negeisk nei jaučio nei mo
ters, nei asilo, nei jokįo daig- 
to”. Tamsieji socijalistai vi
si ėmė ratuoti (ploti ranko
mis).

Aš jam atsakiau: “Matyti

kad Dievas butų moteris suly
ginęs su jaučiais, ar asilais. 

Priešingai, mes randame, kad 
cetvirtame savo įsakyme Die
vas liepia vaikams godoti ir 
mylėti tėvą ir motiną. Taigi 
čia Dievas sulygina moterį su 
vyru.

Devintame Dievo įsakyme 
Dievas uždraudžia geisti mo
ters savo artimo. Tai reikia 
jį taip suprasti p, Michelsone. 
Sakysime Tamista gyveni Bo
stone, aš taip-gi nuvažiuočiau 
į Bostoną ir apsigyvenčia kai
mynystėje su Tamsta, jei 
Tamsta turi gražią moterį ir 
aš pradėčiau geisti ją paverž
ti nuo tamstos, arba net tikot 
Tamstai gyvastį dėl to atimti. 
Na, ir Tamsta tai viską su
žinojęs, ką man pasakytum? 
Ir kokie musų draugiški san- 
tikiai butų? Michelsonas at
sako: “Žinoma, kad blogi”:

Taigi p. Michelsone, Dievas 
tokį geismą uždraudė devin
tu savo prisakymu, jis yra vi
sai civilizuotai žmonijai reika
lingas, ir tamstai ponas Mi
chelsone, ir visiems laisvama
niams. Ar netiesa, p. Michel
sone? Michelsonas visai ne
turi ką sakyti. Jis tik švaistos 
rankomis ir prispirtas prie 
sienos pripažįsta, kad tiesa. 
Paskui vėl sušunka Michelso
nas, kad tie įsakymai yra duo
ti žydams, o ne lietuviams. 
Mat, kaip M. nori išsisukti. 
Ar-gi tai rimtas išsisukinėji
mas. Dievas davė tuos įsaky
mus ne vien žydams, bet ir vi
sai žmonijai tai-gi ir lietu
viams. ,

Dešimtame Dievo įsakyme 
aždraudžia geisti svetimo tur
to, nuosavybės. Tai kur-gi Die 
vas sulygino moterį su asilu p. 
Michelsone ?

Michelsonas paraudo, ir 
pats pamatė, kad nebėra kd 
beatsakyti.

Jis prašo duoti kitą rim
tesnį klausimą. Aš sakau, kad 
Tamsta neatsakei į šįįtą klausi
mą Tamstos išsisukimai neiš
laiko “kritikos’!!!f *

Socijalistai trypia, nerimas- 
tauja. Aš vėl jam duodu nau
ją klausimą:

P. Michelsone Tamsta savo 
prakalboje aiškinai, kad kata
likai perka Kristaus Kūną už 
šešis dolerius.

Kalbėtojas sušunka, kad 
taip.

Aš imu aiškint, kad taip ma
no tik tamsesnieji laisvama
niai. Mes gi, katalikai, kitaip 
manome. Mes mokame po še
šis dolerius ne už Kristaus 
Kūną, bet palaikymui bažny
čios ir kunigo. Tai-gi jokiu 
budu neperkam Kristaus Kū
no už šešius dolerius. Socija
listai, nebeturėdami ko beat
sakyti pakėlė baisų triukšmą 
ir elgės lyg kokie laukiniai.
. Tas jų pasielgimas aiškiai 
parodė, prie kokio sulaukėji
mo veda skaitymas tokių že- 
mios rūšies laikraščiai, kaip 
“Kova”, “Keleivis”, “Tėvy
nė”, “Laisvė”, “Šakė” ir ki
ti tokių tamsių redaktorių ra
šomieji laikraščiai.

Socijalistams kiek aprimus, 
sakiau, p. Michelsone, jus sa
kote, jog kunigai yra “Maco- 
chai, Šmidtdi”. Bet, ačių Die
vui, iš lietuvių kunigų, mes 
dar neturime nei vieno Maco- 
cho, o iš laisvamanių ar soci
jalistų kiek tik nori. Ir pri
vedžiau čia kelis pavyzdžius 
iš lietuvių bedievių gyvenimo.

Mano privestieji laisvama-' 
niai ir socijalistai, dėlei bjau
raus savo gyvenimo buvo tik
rais Macochais. Laikraščiai 
praneša ir iš kitų lietuviškų 
kolonijų laisvamaniški} “Ma- 
cochų”.

Tai-gi, pamąstyk mielas

* 1 tni'Ktl



I4 D R A U GK S Balan’d. (April) 6, 1916, No. 5.

/

NEKALTAS ŠPOSAS
ARBA PAKRIAUŠIŲ JAUNIMO GEGUŽINĖ. 

Komedija dviejuose atidengimuose.
Su dainomis ir šokiais.

< Z. Parašė J. V. KOVAS.
(Skiriu Gerb. Kun. J*. J. Jakaičiui)

<
(Tąsa)

ATIDENGIMAS 2-ras.
I SCENA.

(Vieta ta pati. Burbulo kiemas. Pavakarė. Jauni
mas dainuodamas iš tolo ateina, renkasi ant scenos).

Linksminkimės, linksminkimės, 1
Pakol jauni esam,

, Nebus laiko mums linksmintis,
Kad jau pasenėsim,

Kada savo žilą galvą,
Jau žemyn nulenksim,

Ir eidami, pasirėmę, „
Karstui vietą rengsim.

KAZYS (Pabaiagus dainą). Na, šiandien tai jau 
musų gegužinės pabaigtuvės; prisilinksminkime

*) iki sočiai.. Bet butų patogu < ant pradžios pašokti 
bent rūtelę.

KATRIUTĖ (Linksmai). Kaziuti, kad tu sveikiau
sias būtum, jei sumanei rūtelę pašokti, aš net pa
siilgus buyau. Vakar žaidėme visokių, o rūtelę 
pamiršome.

VISI. Šokim rūtelę.
CILIUTĖ. Tai dar truputį luktelkim, pakol Jievutė 

ateis.
VIKTUTĖ (Pasidairius). Dar nei Juozo nėra. 
LAURAS. Kamgi mums jų laukti. Kaip jiedviem

tiksis proga ir patys ateis.
MORTA. Gerai sąko Lauras. Kamgi mums jų lauk

ti, žaiskime.
KAIKURIE. . Žaiskime, ką čia laukti. (Kabinasi 

ratan, ir pradeda žaisti. Žaidimas nurodytas Gri
gonio rinkinėly j “200 žaidimą”. Baigiant žaisti 
ateina Juozas ir Jieva. Žaidę sustoja. Visi žin
geidūs žiūri, klausosi).

II SCENA.
BLAŽYS (Į ateinančius). Na, o ką, ar jau yra tas 

kupris ?
JIEVA. Kurgi nebus, yra! Bet aš dar nesimačiau, 

nors šaukė kelis kartus, aš vis atsisakiau netu- 
rinti laiko.

JUOZAS. Aš jau mačiausi. Vyras kai kelmas, atsi
tikus ir per šiaudą žengdamas parvirstų. (Ka
zys pasitraukia nuošaliai, pasimoja Juozą, Joną 
ir Jievą, ir visi keturi nuošaliai^patykom kaž ką 
kalbasi, o šie visi būryj).

KATRIUTĖ (Skubindama). -Na, .vyrai, mergaitės, 
ką mes darysim?

JURGIS. Tik tu imk laiką, neskubėk; jau čia vis
kas priruošta. ,

LUCIJA. Bet mums rūpi, ką jūs vieni vyrai vakar 
vakare nutarėte?

STEPAS. Ką nutarėme, tai neužilgo pamatysite. 
ROŽĖ (Iš tolo šaukdama). Kaziuk, skubėk, įlies ne

turime tiek kantrybės ilgiau laukti.
KAZYS (Mostelėjęs ranka). Pamaži. Patykiau. Su- 
s spėsite.
BALTRUS (Pajuokdamas). Tai dabar merginoms 

' padegė. ,
MORTA (Perkirsdama). Manai kad ne? Mes bijo- 

mės, kad muš neapgautumėte.
LAURAS (Juokavodamas). Šį vakarą visas mergi

nas surišime, ir vešime į Kauną parduoti.
CILIUTĖ (Lyg užpykus). Mes jus greičiau. 
KATRIUTĖ (Tvarkydama). O, tylėkite, nesietzin-

kite. —•
STEPAS (Pajuokdamas). Ana, jau ir Katriutė iš

budo.
VIKTĖ (Užtardama). O tu, ar jau senai išmiego- 

jei?.. (Visi juokiasi iš Stepo).
JURGIS. Manot, kaip jūs visas dienas snausdamos 

vaikščiojat, tai taip ir mes?
ROŽĖ (Bardamos). Dabar jau pradės rokuotis kaip 

maži vaikai. Ar nenuštilsit..
BALTRUS (Pajuokdamas). Juk jūs pirma pradėjot 

kabintis kai katės vyrams į akis.
LUCIJA (Lyg užpykus). O kas daugiau užkabinėja 

merginas jei ne vyrai?
LAURAS (Pajuokdamas). Ar jau ir Lucė atako!... 

TurbAt pirma snaudė. (Vist juo&taai).
MORTA. Ar gražu jums, vyrai, taip elgtis prie mer

ginų? i

CILIUTĖ. Jie turbūt šiandien ką nesūdyto suvalgė. 
KAZYS (Iš pašalies kalbėjęs eina vidurin scenos).

Na, gana šposauti. Imsimės dabar darbo, taip 
kaip nutarta. (Visi klausosi) Tu, JievUte, eik 
perąįmainyt kitoms drapanoms. (Kazys čia kai 
ba nepergarsiai, lyg slėpdamas). Kad tave taip 
greit bent ištolo nepažintų, o šitas drapanas, ku
riom dabar dėvi, atsinešk atgal šičia. Tuo pa

JURGI

matysim visi, kas čia nusiduos. Supratai ką 
sakiau?...-

JIEVA. Supratau, kurgi nesuprasi (Jieva išeina). 
III SCENA.

KAZYS (Į visus) O mes — dainuot! (Kazys, Kat
riutė, Juozas ir Viktutė šoka “Noriu miego, sal
daus miego”, o kiti dainuoja).

Noriu miego, saldaus miego,
Neturiu kur gulti.

Jaučiu kieme mergužėlę,
Negaliu nueiti. (Du kart).

Siųsiu tarną pasiuntinį t 
Pažiūrėt ką veikia.

Žaliam rūtų darželelyj 
.Vainikėlį pina. f

Ir pindama, dabindama x 
Su vainiku kalba:—

Vainikėli žalių rūtų 
Kur aš tave dėsiu?

Jei tu žalias ant galvelės, '
Tai aš už bernelio; x

Jei tu žalias tį purvelį,
Tai aš į vargelį.

(Baigiant šokti ir dainuoti, ateina Jievutė per
sirėdžius, ir atneša drapanas, su kuriom buvo 
pirma a parėdžius).

’ IV SCENA.
KAZYS (Pamals Jievutę). Pakaks jau žaisti, da

bar visi prie darbo. (Kazys iŠ Jievutės ima dra- 
drapanas ir šaukia Stepą). Eik čion, Stepai, į 
kantungą. (Jievutė įsimaišo į vidurį jaunimo. 
Stepas stoja viduryj scenos. Kazys, Katriutė, 
Viktutė, Stepas rengia j 'Jievutės drapanas. Jau
nimo tarpe judėjimas, bet viskas patylomis).

KAZYS (Aprengęs). Kol kas bus, dabar reiškia vis
kas užbaigta. Kaip tėvas ateis, kad nei vienas 
anei šypt, tykiai visi. (Stepas čvierijasi Jievutės 
drapanose, jaunime truputį nusišypsojimo). O 
dabar, kol prisiartins ta proga prie laukiamo špo
so, pažaiskime “jurgelį”. (Visi kabinasi ratan 
ir žaidžia. — Žiūrėk “200 žaidimą”).

Jurgeli, tėveli, mokyk vaikus savo.
Jus vaikeliai, taip darykit, kaip tėvelis daro.

(Bežaidžiant ateina Burbulas, Jievutės tėvas).

V SCENA. '
BURBULAS (Piktai). Na, jus dykaduoniai, ar ne

eisite gulti, juk jau pristugavot kelintą dieną 
pilnus laukus.

JURGIS (Lyg pajuokdamas)^ Tėvui matyt nepatin- 
ka... •

BURBULAS (Rūsčiai). Žinoma, kad ne. Žmonėms 
nė pasilsėt neduodate.

ROŽĖ (Mandagiai). Tėveli, nesibark, žinai jaunųjų 
dienas. Tuo pažaidę eisim gulti. Juk dar ne vė- 

' lūs laikas.
BURBULAS. Žiūrėkit, man, kad tuojaus iškrik

tumėte.
BALTRUS (Mažai paisydamas). Na, tėvai, o kad 

taip valandžiukę užtruktumėme?..
BURBULAS. Gana tų dykų valandžiukių. Ir taip 

perdaug.
LUCIJA (Mandagiau)^ Dėde, tuojaus eisime namon. 
BURBULAS (Dairydamasis). Ar nėra Čia mūsų 

Juozo ir Jievos?
KAIKURIEi (Yra, yra* [(Jievutė pasislepia tarpe ki

tą, o Juozas ir Stepas persirėdęs į Jievos dra
panas, eina artyn tėvo. Jaunuomenėje smulkus 
tykus prunkšėjimai).

BURBULAS. (Bardamasis). Neras jie kvailystės ga
lo niekados; kelinta naktis staugia, kaip vilkai. 
(Smarkiau^.. Eikita į vidų. Net negražu, ten sve
čiai vieni sėdi, o juodu čia prisidėję prie dyka
duonių.

JUOZAS (Nužemintai). Einam tėti, einam. (Išeina 
tėvas, paskui Juozas ir Stepas - Jieva. Jauni
me prunkščiojimas, pastebėsiai).

VI SCENA.
KAZYS (Tvarkydamas), žaidę nustokit. Visi tykiai. 

Luktelkite ką pasakysiu. Jūs čia truputį mai
šiai prisilaikykite, o aš bėgsiu arčiau prie trio- 
bos, ir gal per langą galėsiu šį bei tą patėmyti, 
kaip jiems einasi su nauja Jievute.

VISI. Tai ir skubėk, skubėk (Viskas kalbama 
pusbalsiai).

KAZYS. Na, tai, cit! o aš lekiu. (Kazys išeina).
VII SQENA.'

(Kalba visi tykiai ir rimtai, be žaislią, be juokavimą). 
KATRIUTĖ. Mano protas nesumano, kaip ten nusi

duos, ypatingai Stepui persirėdžiusiam Jievute. 
JIEVUTĖ. Aš net dabar bijausi. Dieve mylėk, tė

tis susektų mūsų tas klastas, nei pati neišmanau, 
kas tuomet būtų...

VIKTUTĖ (Ramindama). Et, žioplės, ką čia paisyt. 
Netokių atsitikimų pasaulyje yra, o čia tai tik 
mažmožiai!

ROŽĖ. Bet visgi apgaudinėti nedailu.

LAURAS (Neužganėdinančiai). O ko lenda, kai de- 
glys neprašytas į žirnius!

IS. Ar jis nežino, kad Pakriaušio jaunuomenė 
nėra toki kvaila, kad bile ką įsileistų į savo 
tarpą.

LUCIJA. Jurguti, perdaug nesigirkie. .Viso gal bū
ti įr tarp Pakriaušio jaunuomenės.

BALTRUS (Paremdamas Jurgį). Kol bus, tai bus, 
i bet dabar nieko blogo nėra...

LAURAS (Paremdamas). Taigi, taigi. Vyrai kaip 
ąžuolai, merginos kaip lelijos; dori, blaivūs^ geri, 
ir gražūs!... \

JONAS. Tas Lauruks, tai nors pagiria mūsų jau-

MORTA (Lyg juokais). Stebiuosi, kad ir Jonas per 
visą ištisą vakarą, nors vieną žodį sumanė pa
sakyti (Juokiasi).

CltlUTĖ (Erzindama). Lyg nežinai. Juk ir jo 
vaikino dabar pakinkiai dreba, kaip čia Viskas 
nusiduos (Po valandėlei patėmijus). Ona, jau ir 
Kazys sugrįžta. Dabar tai viską pasakys kas tik 
ten dedasi (Visi su nekantrumu laukia. Kazys 
inbėga pailsęs).

KAZYS. Jau ir aš čia. Na, dabar klausykit, papa
sakosiu ką mačiau (Visi su atida klausosi). Ga
le skobnio sėdi jaunikis su Jieva, žinoma sū Ste
pu. Tėvas-gi su piršliu suole. Merga, tai yra 
Stepas, kokią pusę masto pasitraukus nuo jauni
kio, skarą ant akių užsitarukus, ir murkso kaip 
rožė ropėse. Nei žodelį, anei šnapšt! Rodos, kai 
du nebiliu. O piršlys su tėvu, kaž ką vis karštai 
ginčijasi, tarsi nesusitaiko. Motina-gi su Juo
zu iš šalies kaž - ką patylom šnabždasi, ir Šypso
damies žiūri į sėdinčius. (Kaziui bekalbant, Ka
triutė patėmija ištolo, kad atbėga Juozas.).

KATRIUTĖ. O gi žiūrėki, kaip Juozas tekinas at
bėga (Visi nusistebia).

KAZYS (Maž nenusigandęs). Del Dievo meilės, gal 
kas blogo atsitiko!?... Kad tik mūsų darbelai 
aikštėn neišeitų, tai gautume kriukių visi nuo se
nio Burbulo (Juozas atbėga, maž neuždusęs).

IX SCENA .
JUOZAS. Nesiskubinkite skirstytis, dar mama ateis, 

ir ketino atsinešti vaišių. Ji rami, kad viskas ge
rai nusisekė (Fisi nurimsta).

KAZYS. Na, o kaip ten dalykai stovi?... Ar sūmylo 
jaunikis su Jieva?...

JUOZAS. Viskas išėjo kogeriausiai. Mama paskui 
papasakos. Sakiau, kad dar ketino už tokius gra
žius šposus pavaišinti.

JURGIS (Trindamas rankas). Bus gerai, ką bors į 
burną indėjus, jau man labai išdžiuvo.

BALTRAS. Ir mano liežuvis nutyso masto ilgumo 
Kadai plepam, o nieko negauname pavilginti, 
Kad taip nors sulos kaušą sugriebus.

ROŽĖ (Pašiepdama). Matot, vyrukai, kaip greit pa 
vargot, o dar jus norite su merginomis pasista
tyti.

LAURAS. Man-ding, kad ir jus kai vištos pavargu
sios.

LUCIJA (Lyg užpykus). Brrr. Tuojaus ir ant mer
ginų. Net prie vištų prilygino.

KATRIUTĖ (Tvarkydama). Nustokit besierzinę 
Kibą jus nelaimė gundo,

JURGIS (Juokavodamas). Tik čia ne bažnyčia, špo-•v ’šaut valia.
KATRIUTĖ. Tylėk. Žiūrėk jau ir motina ateina 

(Visi nutylsta).\ . s
X SCENA..

MOTINA. Sveiki, vaikučiai, besilinksminę. Užbaig-' 
sime jan Sekminių šventę. Jūs burnelės gal iš
džiuvo bedainuojant, ir pilvai išsiskalandavo be
šokant. Štai atnešiau po sikutę sūrio, ir ąsotį 
klevų giros; pasidrūtinkite, dar geriaus padai
nuosite (Ąsuotį su gira paduoda Juozui). Te, da
lyk, dalyk, tegu geria, o aš padalysiu sūrio (Abu
du dalina).

VISI (Priimdami). Ačiū, ačiū nuoširdžiai.
MOTINA (Priėjus iš eilės prie Jievutės). Nu-gi šia, 

ten trioboj viena Jieva, o čia kita (juokavoda- 
ma). Tai anoji bus Pabilskiui, o šitoji Klimų Jo
neliui (Fisi ploja rankoms. Jonas su Jieva, priė
ję prie motinos, bučiuoja jai ranką).

MOTINA (Į Joną ir Jievutę). Vaikai, jau galite nie
ko nesibijoti. Tėvas su anuo žentu Pabilskiu ne
susitaikė. Sako esąs perdaug gremėzdas: Girdi, 
nuo mergos per sieksnį atsisėdęs; jeigu jau da- 

/ bar taip, koks-gi bus bus jūsų gyvenimas toliau? 
O, mat Pabilskis jautė, kad Sale jo sėdėjo ne mo
teriškas kūnas. Taigi savais keliais ir išvažia
vo (Fisi juokiasi, kvatoja. Tuom tarpu inbėga 
Stepas Jievutės drapanose visas apsmukęs ap
šepęs).

X SCENA. \
STEPAS (Inbėgdamas). Tegu jus plynia, su jūsų 

tokiais šposais. Kol gyvas tokios maudyklės ne

turėjau, ir vargu kada turėsiu (Visi juokiasi).
KATRIUTĖ. Stepuk, turbut tau ne kaip atsiėjo?
STEPAS. Tik nors, po vėžių, tylėkite.
RĄŽYS. Kaip buvo, taip buvo, bile gerai viskas 

praėjo. Nei piktumo, nei vaidų. Išvažiavo ir 
atliktas kriukis!... Dabar turime pripažinti, kad 
nekaltas šposas, kai kada4šeina ant naudos ir 
gero.

MOTINA. Vaikai, reikia jumis pagirti, kad puikiai 
sumanėte. Taip pritaikėte, kad ir vilkas buvo 
sotus, ir ožka sveika. Ir jum užtikrinu, kad nors 
tėvas dasižinos kada apie šį padarytą šposą, ti
kiuosi, kad nepyks, nes viskas iš&jo kogražiau- 
siai; galop jis pats Pabilskio pradėjo neapkęsti, 
ir atsiskyrė, lyg susipykę. Kaip žinoma, su mus 
tėvu nedaug reik. O Pabilskiui, ir tokiam pat jo 
pasekėjui, bus pamokinimas, kad į tarpą dviejų' 
mylinčiųjų, nereikia nosies kišti. Kiekvienas as
muo, eidamas į stoną moterystės, turi pilną teisę 
sau pasirinkti asmenį, kurį tikrai myli ir my
lėtų ant visados. Priverstina meilė gyvenime 

•niekados nėra laiminga. Tai-gi vaikai, sakau 
jum, garbę užpelnėt, kad tokius šposus suma
nėte, kurie be mažiausio piktumo išėjo ant gero, 
ir tųdviejų (rodo į Joną ir Jievą) jaunų dienų 
meilę nesuardė. Podraug, jūsų vienybė daug 
reiškianti; taip-pat tegu būna kitiems pamokini
mu, kad vienybė daug gali. Ir ant toliau tokioj 
vienybėj laikykitės. Dabar visi uždainuokite, 
kad atsilieptų visam kaime.

VISI. Gerai,gerai, dainuokime.
MOTINA (Pradeda)

Tekėk dukra uk bajoro, lelijėle, bus gerai.
Ne, močiut, ne, ne, ne, motinėle, ne, ne, ne. p'

Už bajoro netekėsiu,
Ir jam rankos nežadėsiu.

Jisai pliks, kai tilviks,
Ir neturi nieko.

Tekėk dukra už kriaučiuko, lelijėle, bus gerai.
Ne, močiut, ne, ne, ne, motinėle, ne, ne, ne.

Už kriaučiuko netekėsiu,
Prosą kaitint nemokėsiu,

Jisai pliks, kai tilviks,
Ir neturi nieko.

Tekėk dukra už šiaučiuko, lelijėle, bus gerai.
Ne, močiut, ne, ne, ne, motinėle, ne, ne, ne.

Už šiaučiuko netekėsiu,
Drato verpti:nemokėsiu;

Jisai pliks, kai tilviks,
Ir neturi nieko.

Tekėk dukra už dailydės, lelijėle, bus gerai.
Ne, močiut, ne, ne, ne, motinėle, ne, ne, ne.

Už dailydės netekėsiu, t
Skrynių dirbti nemokėsiu,

Jisai pliks, kai tilviks, <
Ir neturi nieko.

Tekėk dukra už čigono, lėlijėle, bus gerai. *
Ne, močiut, ne, ne, ne, motinėle, ne, ne, ne.

Už čigono netekėsiu, /
Vištų vogti nemokėsiu,

Jisai pliks, kai tilviks, . r
' Ir neturi nieko. I

Tekėk dukra už artojaus, lelijėle, bus gerai.
Tai močiut, tai, tai, tai, motinėle, tai, tai, tai.

Už artojaus tai tekėsiu, /
Duoną minkiti mokėsiu,

Jis nepliks, kai tilviks,
Jis tur didžią ūkę. *

(Šią dainą ir motina kartu 'dainuoja. Pabaigus dainą 
motina linksmai kalba). I
MOTINA. Šita dainelė man buvo užvisas kitas gra

žiausia. Ačiū sveiki padainavę. O dabar dar 
vieną ir paskutinę. Tokią, kokią norite. , Ant 

. malonaus atsisveikinimo, ant saldaus labanakt.
O jau baigsime Sekminių šventę, ir gegužines. .

VISI. Taip mamyte, taip, vieną paskutinę padainuo
sim ant labanakt, ant malonaus išsiskirtvmo.

KAZYS. Paminėtinos mums bus ilgai šios geguži
nės, ypač, kad mums nusisekė nekaltas šposas.
Paremiu ir aš močiutės įnešimą, kad dar U*ną 
padainuoti ant labanakt, ir visi į savo namus, ir 
bus pabaiga švenčių (visi dainuoja). *

Ei temo, sutemo, širdelė nuliūdo,
Gražus prigimimas, pailsęs užsnūdo.

Labanakt, Labanakt, Labanakt!f tJau senas žilvytis, šakų neblinguoja;
Pavargęs paukštelis, dainų nedainuoja,

Labanakt, Labanakt, Labanakt!
Aplinkui vien kvepia malonus vėsumas,
Koks mano krūtinę pripildė ramumas!

Labanakt, labanakt, Labanakt! <41
Iš sielos gilumo meldžiu, Visagalį,—
Palaimink mūs žmonės, palaimink mūs šalį!...

(Pabaigus 'Mtįf,
KAZYS. Dabar visi namon!

(Uždanga)
U A LA S
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sDRAUGAS .

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
cijalistai ir laisvamaniai pri
veisė “Macochų”, ir dar drį
sta sakyti, kad jie platiną ap
švietą ir žengią pirmyn. Iš
tikimąją, sakau, kad jie žengia 
atgal. J. Jasevičius.

Red. Prierašas. Ačiū Die
vui, jau švinta ir lietuvią pa
dangės, kurios lig šiol buvo 
aptemusios. Jau vienur, jau 
kitur šviesesnieji ima suprasti, 
kas yra tie socijalistai ir lais
vamaniai, kokios šviesos jie y- 
ra platintojai ir kokie jie y- 
ra darbininką užtarytojai. Jau 
vienur, jau kitur susipratusie- 
ji katalikai drąsiai stoja į ko
vą su socijalistais ir laisvama
niais, rimtais prirodymais vie 
šai išrodinėdami, kaip lietuvią 
socijalistą bei laisvąmanią ra
šytojai ar kalbėtojai klaidina, 
apgaudinėja nelaimingus savo 
skaitytojus, ar klausytojus.

Bravo jus drąsieji ir švie
sieji užtarytojai tiesos, kurią 
taip nepadoriai mindžioja po 
kojų socijalistai bei laisvama
niai ! Galime tikėties, jo& to
kią drąsių ir rimtą tiesos ap- 
ginėįą trumpu laiku daug dau
giaus susilauksime.

'Z..

2

SUSIV. L.
A. 31

Sulig nutarimo Susiv. L. katalikai. Kiekvienas, kuris

AVANAMIE, PA.
75 kp. SLRKA. balandžio 16 

d. š. m., tuojaus po pamaldų 
laikys bertaininį susisirinkimą 
Visi atsilankykite. Kas nega
vo dovanai dalinamų Susivie
nijimo išleistų knygų gausite 
per šį susirinkimą.

Stiprinkite savo kuopą. Ne
užmirškite naujų narių pakal
binti.

B. Petrauskas,
raštininkas.

16 d., 1916 m., tuojaus po pa
maldų, bažnytinėje svetainėje, 
laikys bertaininį susirinkimą.

Malonėkite visi atsilankyti. 
Kas neužsimokėjęs visų mo
kesčių tepasistengia užsimokė
ti. Nepamirškite atsivesti nau
jų sąnarių. Kalbinkite savo 
draugus, išaiškindami jiems, 
kaip naudinga prisidėti prie 
tos draugijos.

Ant. S. Vaitkus,
SLRKA. 94 kuopa, balndžio

VVORCESTER, MASS.
Pora čeveryky dovanu už pla
tinimą katalikišku laikraščiu.

“Drauge” jau buvo pagar
sinta, kad K. S. Draugijos 26 
kuopa AVorcesteryj, nutarė 
duoti dovanas tam vaikui, ku
ris parduos daugiausia katali
kiškų laikraščių. Pirma dova
na buvo pažadėta porą čeve- 
ryką. Tąją dovaną suteikė 
mūsų gerb. klebonas, kun. J. 
J. Jakaitis, dėl Petro Jurge- 
liono.

Ateinančiom Kalėdom bus 
stengiamasi suteikti dovanas 
ir tiems, kurie ir mažiau par
duos. Tik, žinoma, tąją do
vana bus mažesnės vertės. 
Kurie norite gauti didesnę 
dovaną, darbuokitės.

Vincas Vitkauskas.

R. K. A. 31 Seimas įvyks 
Philadelphia, Pa. šv. Kazi
miero parapijos svetainėje, 
326 Wharton st.Jis prasi
dės pirma utarnyka birželio 
mėn. 6, 7 ir 8 d., tad visos 
gerb. kuopos malonės pra
dėt rengties prie 31 seimo. 
Dienotvarkies bus praneštą 
vėliau.
.. Su pagarba,
....................K. J. Krušinskas,

Prez.

brangina Susivienijimą ir 
geidžia jam kloties, pats pri
valo darbuoties privalo sten 
gties pirmą pirmiausia pa
dauginti skaičių sąnarių. 
Dabar prie Susivienijimo 
priguli su viršum- l©,00b 
lietuvių. Jeigu dar prieš 
Seimą kiekvienas iš tų 
10,000 pasistengtų prikal
binti dar vieną tai musų 
būrelis jau turėtų 20.000 
sąnarių. Pašvęskime dau
giau laiko labui organiza
cijos, kurį mums taip daug 
žada, kurioje musų viltis!

Sutraukykime retežius ne
rangumo ir visi uoliai sto
kime prie darbo. Parodyki
me pašaliui jog mumyse 
dar neužgeso būdas dvasia 
musų prosenuolių, jog mu
sų gįslose dar teką lietu
viškas kraujas. Pasišvęski- 
mime dėl idėjos. Gelbėki
me tėvynę. Darbuokimies 
Dievo ir tautos naudai. 
Tvirtinkime didžiausią lie
tuvių organizaciją.

Kazys J. Krušinskas,

BROOKLYN, N. Y.
42 kp. SLRKA., nedėliojo, 

balandžio 9 9d., Karalienės A- 
niolų parapijos mokykloje 
tuojaus po pamaldų bus ber- 
taininis suirinkimas. Visi at
silankykite. Bus dovanai da

ilinama žingeidi knyga.
K. Krušinskas, 

raštininkas.

CHICAGO, ILL.
(Šv. Jurgio parapija)

15 kp. SLRKA. balandžio 9 
d., parapijos svetainėje bus 
mėnesinis susirinkimas. Pra
džia suirinkimo 12 vai. Visi 
sąnariai pasistengiate grąžinti 
skolą. Priešingai daug bus

PRANEŠIMAS 
32-ra kuopa, SLRKA., An

sonia, Conn., teiksis prisiųsti 
centro raštinėn savo kuopos 
viršaičių antrašus. Ką tik 
siunčiame dabartinio kuopos 
raštininko, p. K. Butkausko, 
vardu, brasą viską gražina 
mums atgal. Minėtosios kuo
pos raštinikas, rašo mums laiš 
kus, išmeti nedarnas, kodėl jam 
nieko neprisiunčiame, o tūom 
pat laiku užmiršta mums pri
siųsti savo teisingą adresą.

Su tikra pagarba,
J. S. Vasiliauskas,

Susiv. Raštin.

SEKANČIOS KNYGOS
suspenduota. Nesivėlinkite. 

G. S. Žakas,
raštininkas.

PRIE BUSIAN
ČIO S. L R-K.

A. SEIMO.
Artinasi Susivienijimo 

Lietuvių Rymo Katalikų 
Amerikoje Seimas. Visi no
rėtų, ydant jis turėtų kuo- 
didžiausį pasisekimą, kuo- 
daugiausiai nuveiktų, kuos- 
kaitlingiausiai dalyvautų ja
me visi Amerikos .lietuviai’ Prezidentas S.-L. R. K. A.

AVORCESTER, MASS.
SLRKA. 41 kuopa, utarnin- 

ke balandžio 11 d., š. m., baž
nytinėje svetainėje (20 Wa- 
verly str.), laikys susirinki
mą. Kviečiame visus skait
lingai atsilankyti. Kas neuž
simokėjęs kuopai visų mokes
čių tepasistengia užsimokėti. 
Pakalbinkite prie Susivieniji
mo sav8 draugus.

Ateityje susisirnkimai visuo 
mot bus laikomi utarninkais 
antroje mėnesio ; sąvaitėje.

J. V.. Aleksa, 
raštininkas.

COLLINSVILLE, ILL.
Tautos Fondo skyrius.

Nesenai šiame miestelyj su
sitvėrė 19-tas Tautos Fondo 
skyrius. Kovo 26 d., š. m., 
šv. Petro ir Povilo parapijas 
svetainėje įvyko to naujai su
sitverusio Tautos Fondo sky
riaus susirinkimas. Į viršmi- 
nėtą susirinkimą buvo kviečia
mi visi musų padangės lietu
viai, kurie myli savo nuengtą 
tėvynę* kuriems gaila nuken
tėjusių dėl karės savo brolių, 
varu išvarytų iš savo gimti
nių guštelių.

Per šį susirinkimą paaiškė
jo, jog mūsų T. F. skyrius ko
vo mėnesyj iš neskaitlingo čio
nykščio lietuvių būrelio jau 
spėjo surinkti tėvynės reika
lams $10.T)0. Pradžia padary
ta. Ateityje reikia tikėties 
dar daugiaus surinksim vien
genčių gelbėjimui. Del pasek- 
mingesnio aukų rinkimo iš
rinkta tam tikri du žmonės, 
Jonas Vankevičius ir Petras gą, 
Ačas, kurie privalo vaikščioti 
po privatiškas lietuvių šeimy-, 
nas.

Valio collinsvilliečiai! Ne
nuleiskite rankų. Gelbėkime 
savo tėvynę.

Prakalbos apie “uodega”.
Kovo 26„d., š. m., 7 vai. va-7 .......’.........

SLRKA.. DOMAI.
NUO DIENRAŠČIO 

“DRAUGO” ADMINIS
TRACIJOS.

Pakeitus savaitraštį 
“Draugą” į dienraštį bu
vusį savaitinį ‘ ‘ Draugą ’ ’ 
S. L. R. K. A. organą pava
dinome “Savaitinis Drau
gas”, kuris eis vietoje sa
vaitraščio “Draugo” S. L. 
R. K. A. sąnariai užsimokė
ję į Centrą 10c. pridavę sa
vo adresą Centrui, gaus 
“Savaitinį Draugą” dykai, 
t. y. už savo mėnesines 
duokles “Centro Lėšoms”.

Dienraštis ‘ ‘ Draugas ’ ’ 
yra visai atskiras laikraš
tis, sąnariai neimantyjė 
‘Savaitinio Draugo”, kai
po organo, turi mokėti už 
dienraštį $3.00, kaip ir vi
si kiti. Atpiginimas yra 
vien tik tiems, kurie ima 
savo organą “Savaitį Drau-

(i

KDOPg SUSIRINKIMAI.
OHIOAGO, ILL.

S. L. R. K. A. 39- kuopa lai
kys savo mėnesinį susirinkimą, 
nedėlioję balandžio 9 dieną š. 
m., 3 valanda-po pietų, Garfieid 
svetainėje, 5444 So. Wentworth 
avė.

Gerbiamieji nariai praneša
me kad išpriežasties naujos sve
tainės laikymo susirinkimu tai 
ir laika permainome, dabar bus 
laikomi susirinkimai . per visus 
metus vršminėtoje svetainėje ir 
tame pačiame laikė. Taigi visi 
nariai būtinai turite pribūti ant 
šio susirinkimo, nes yra labai 
daug naujų reikalų kuopoje, 
nes kiekvienas turės progos nau
jiems sumanymams prisidėti. 
Taip pat kviečiame visus šios 
apielinkės lietuvės lietuvaitės bei 
lietuvius atsilankyti ant šiuo su 
sirinkimo, nes busite maloniai 
prieinami, ir užtikriname kad 
Tamstos nesigraudiusite, bet bu
site pilnai patenkinti, musų or
ganizacijos sąlygomis.

Visus nuoširdžiai kviečia,
A. J. Sutkus,

39 kuopos S. L. R. K. A. rašt.

AURORA? ILL. 
SLRKA. 154 kuopa baland

žio 9 d., laikis paprastą susi
rinkimą. Pradžia 12 vai. po 
pietų. Mitingas bus t— 10 
Broadway.

V. Šoris, 
raštininkas.•M

E. CAMBRIDGE, MASS. 
127 kuopa SLRKA/balandž.

16 d. pirmoj valandoj po pie
tų bažnytinėje svetainėje lai
kys x bertaininį susirinkimą. 
Bus svarstoma daug svarbių 
dalykų. Kviečiame visus kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

V. Jakavičia, 
raštininkas.

kare mūsų “cicilikučiai” pa
rengė prakalbas. Kalbėjo 
“Keleivio” redaktorius Mi- 
cbelsonas. Tas tamsybės dak
taras papasakojo įvairių ne
sąmonių apie žemę, jos senu
mą, apie Bibliją, jos reikšmę 
ir t. t. Bet didžiausią domą 
jis atkreipė į uodegą. Pasak jo 
žmonės ne taip senai vaik
ščioję su uodegomis, lipo 
ant medžių šakų ir tt.

Vienas iš Buvusiųjų.

Dėlto S. L. R. K. A. sąna
riai, neužsimokėję už dien
raštį, tegaus savo organą 
“Savaitinį Draugą”.,

Kurs iš S. L. R. K. M. 
Sąnarių gyvenančiųjų Su
vienytos Valstijos, bet ne 
Čikagoj, notėtu turėti dien 
raštį, tam mes atiduodame 
dienraštį pigiau kad gauti 
dienraštį jį beturi primo
kėti tik 2 dol. į metus.

Pinigai už dienraštį yra 
geriausiai siųsti per kps. 
sekretorių, kuris paliudija, 
kad esatė SLRKA. narys ir 
visad reiki pažymėti prie 
kokios kuopos priklauso. . 

“DRAUGO.” ADM.

NEWARK, N.,J.
36 kuopa SKRLA. baland.

10 d., šv. Jiųgio parapijos baž 
nytinėje svetainėje laikys ber- 
taininj susirinkimą. Pradžia 8 
vai. vakare. Malonėkite visi 
atsilankyti. Neužsimokėjusie- 
ji visų nario mokesčių tepasi
stengia kuogreičiau užsimokė
ti. Pakalbinkite naujų narių 
prie musų kuopos.

Antanas Biskys,
Sartininkas.

N. S. PITTSBURGH.
87 kuopa SLRKA. baland

žio 9 d., š. m., tuojaus po pa
maldų laikis susirinkimą. Kvie 
čiame visus atsilankyti.

• Kuops Valdyba.

WATERBURY, CONN.
SLRKA. 150 kuopa baland. 

9 d. senosios parpi jos svetainė 
je laikis mėnesinį suirinkimą. 
Susirinkimas prasidės 1 vai. 
po pietų. Užsimokėkite nario 
mokesčius. Neknrie pabūgę 
“naujų reformų” bijo lanky- 
ties susirinkimuose. Kam.kas 
neaišku, kuopos valdyba mielu 
noru kiekvienam paaiškins. 
Atsilankykite visi. Bus svar
styta klausimas apskričio su
sivažiavimo.

, Pr. Sopis,
raštiftįnkas.

GALIMA GAUTI S. L. 
R. K. A. KNYGYNE:—

I. “Būdas senovės Lie
tuvių” — Daukanto.

2, Chrestomatija” — 
kun. Miluko;

3. “Europos istorija” — 
Freeirian;

4. “Lietuviai Amerikoj’'
— Jono;

5. “Kuomi žmonės gyve
na” — Jociaus;

6. “Petras Žemaitis” — 
Astrauskis;

7. “ Kražių skerdynė” — 
kun. Žilinskis;

8. “Diedai ir Gražina”
— Mickaus;

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

Kun. S. J. Struckus. 
SUSIV. LIET. R.-KAT. AM.

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Prezidentas, — K. Krušins- 

kas, 59 Teneyck st., Brook- 
lyn, N. Y.

Vice - Prezidentas, — A. Pet
rauskaitė, 563 N. River si., 
Ivaterbury, Conn. '

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

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

Kasos Globėjai: — J. Stulgai- 
tis/146 So. Meads St., ^Vil
kes - Barre, Pa.
J. B. Valukonis, 233 Broad- 
way, S. Boston, Mass.

Dvasiškas Vadovas, — kun. J. 
Jakaitis, 41 Providence st., 
AVorcestcr, Mass.

Knygius, — kun. S. J. Struc
kus, P. O. Plymouth, Pa.

Gydytojas, — Dr- A. K. Rut
kauskas, 2302 
st., Chicago, U

CLE VEDANT), OIIIO. 
SLRKA., 50 ta kuopos nedė

liojo balandžio 9 d. bus bertai- 
ninis Susirinkimas. Pradžia 
susirinkimo tuojaus po mišių, 
šv. Jurgio pa lapijos, mokyk
los bute. Bus išduota atskai
ta įplaukų nuo surengto va
karo. Kas norės galės užsi
sakyti “Draugą” dienraštį. 
Kuopos sąnariams tik 2 dole
riu į metus.

M. Šimonis. 
ratšiiuikas.

Leavitt

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

Pinu. A. J. Sutkus, C L''2' 
So. Fairfield avė., Chicago,
rn.

Rašt. J. J. Palckas, 4629 
S. Paulina, st., Chicago, III 

Ižd. J. Žakas, 3339* So. 
Emcrald avc., Chicago, III.

Organizatoriai:
A. J. Sutkus, 6329 So. 

Fairfield avė., Chįcago, 
Ilk

P. P. Petrė nas,. 422 įs
iauti, avė., Rockford, III.

VISIEMS LIETUVIAMS Iš DAUGELIO 
MŪSy KNYGŲ PASIŪLOME SKAITYTI

IR PLATINTI ŠIAS, •
14 Antanukas. Viena daiHausiąją Bolesląvo 

Prūso apysakų.................................................................. 15
38 Braižinėliai, talpinanti labai indomias apy-^

sakaites................................    45.
intalpa interesuojanti, .................................... .75

62 Fabiolė. Arba Bažnyčia V ikombuose, .... 1.00
G8 Gyvenimas Ge. vaitėa .. .......................................60
69 Gyvenimo Pamatai .............................  10

82 Huckleberry Finnas .......... 1.....................................
85 Šatrijos Raganos apysakėlės . .*............................25

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

147 Lietuvaitė. Parašė J. Kvietkovskis......................... 50
159 Maldos Galybė..................................................   .25
163 Matulė Paviliojo.   *10
174 Ponas Tvardauskas..........................................  .40
197 Oliveris Twistas....................................... .........$1.00
201 Pajauta, Lizdeikos duktė; arba Lietvva XIV

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

201 Pasaka apie kantrią Aleną, ............................... 20
238 Pūščios Dvasia.................................................. .50
355 Degtinė. Vienaveiksmis scenos veizdvlis ... .10
356 Deklematorius. Deklamavimui eilių1 ir mono

logų rinkinys...................................... . ......................50
358 Draugas. Vieno veiksmo drama ................ .10
3G9 Geriaus vėliaus negu niekad. Komedija vie- .

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

scenai vaizdelis .................................................. 115
398 Katriutė. Triveiksmis dramos paveikslėlis .15
401 Karės Metu. Vaizdelis 3-juose aktuose,................15
414 Linksmos dienos. Dviejų veiksmų vaizdelis .19
502 Valkata. 4 veiksmų drama. . .*.............................35
509 Vienuolio disputą su rabinų. Vieno veiksmo

komedija ....................................................................10
525 Dainos kun. Vienožinskio .. ................................ 15
522 Aureolė. ..................................................................... 10
5-1-1 Eilės Pranciškaus Vaičaičio »... .................... 75
566 Meilė, Poema........................ ...................................... 15
635 Dangus.......................................... v '..................... 50
641 Gamtos istorija Pagal P. Bert. Vertė Dr. A.

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

Kova Su Jais. .... .......................................... 15
930 Katekizmas apie*Alkolį. ...\....................,. 5
932 Pilnosios Blaivybės Katekizmas............................... 40
935 Saliūnas. ................................................................ 5
947 Mandagus Vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka, .5
950 Apaštalystės Maldos Statutos.................................. 25
959 Apsvarstyk! .................................'........................... 5

987 Gyvenimas Šventųjų, Visų metų ............ . 3.50
988 Gyvenimas Šventųjų, Skuros apdaruose $5.00

1016 Lourdes’o Švenčiausios Pan. Marijos mėnuo .30 
1050 Reikalingiausios giesmės, bažnyčioje giedamos .? 
1095 Vienuolinė Luomą...................................................... -5
1099 Krikščioniško Mokslo Katekizmas,.......................15
1100 Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis II.
1103 Angliškos kalbos vadovėlis, tiems kurie nori

laiku pramokti angliškai. . ................................ 2j
1108 Kaip rašyti laiškus, lietuvių ir anglų kalbose .75 
1123 Rankvedis angliškos kalbos. Praktiškas bū

das išsimokinimui angliškos kalbos 'pačiam
per save be pagelbos mokytojaus....................1.25
Su audimo apdarais ..................... 1.50

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

1132 Žodynėlis lietuviškai angliškai ir angliškai lie- į
tuviškos kalbos........................................................... 5t^
Tas pats gražiais skuriniais apdarais ........... A5

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

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

* Gustaitis ............................ .. ..................................1 >
1215 Lietuvių Katalikų Metraštis, 448 pusi ........... 75
No. K17 Visuomet Su Dievu. Maldaknygė lietu

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

No. K396. Mažas Naujas Aukso Altorius. Dailiaią-
viršeliaū, 382 pusi. Kaina tiktai ............

No. K41B. Balsas Balandėlės arba Mažas fialt- 
inėlis. Be "Officium”, su dadėjimu litani
jų, maldų ir giesmių prio Panelės Šv. Juo- 
dnis dailiais apdarais. 576 pusi. Kaina tiktai $1.00 

Aapart tą "Draugo" Knygyne randasi daugelis kl- 
tokių knygą. gso sbuobkh <.,.•* •

Adr nokite:
DRAUGA8 PUB. CO., 1800 W. 46 t., CHICAGO. ILL.

<

<0

60
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NAMAI.
Nepersenai vienas anglų 

laikraštis buvo paskyręs gėrų 
dovanų tam, kurs geriausiai 
atsakys: “Kas tai yra na
mai”. Delęi žingeidumo pa
duosiu keletu i> atsakymų:

— “Aukso sėtinys,, kuriame 
skaisčiausia^ ir brangiausias 
akmuo yra motina”.

—“Centras mūsų prisiriši
mo, apie kurį sukasi musų go
riausi širdies velijimai”.

—- “Namai yra žiedas, ku
rio vaisius dangus”.

— “Centralė telegrafinė 
stotis žmogiškos meilės, į ku
rių sueina daugybė vielų, tę- 
siančiusiųjų tūkstančius my
lių, bet nenutrūkstančių nuo 
centro”.

— “Vienatinė vieta ant že
mės, kur žmogiški silpnumai 
ir klaidos pridengiamos mie- 
laširdystės skraiste”.

— “Vieta, kame žmogus 
priimamas geriausiai, o mur
ma kodaugiausiai”.

Taip sau pamųsčius, regis, 
kad apie namus nebūtų nei kų 
rašyti. Visi mes žinome, kas 
namai yra; visi mes namuose, 
o ne miške, esame augę. Bet 
pažvelgus giliaus į šį klausi
mų, mes rasime daug - daug 
medžiagos rašymui, diskuta
vimui ir apkalbėjimui. Taip,

i kybos, Dievo, tai tik apgailint, 
kad motinos itehuvo ant tiek 
supratlyvos, kad būt galėję 
mus gerais tėvynainiais iš
auklėti. Prisiveisimas taip 
daug musų tarpe visokių

mes visi esame “namie au
gę”, bet nevisų namai gali
ma pavadinti namais. Nevisi 
savo namuose “jaučiamės, 
kaip namie”. Nors tai keis
ta, bet rasime nemažai atsiti
kimų, kad jaunuolė ar jaunuo
lis, nors gimęs ir iš dalies au
gęs namie, apleidžia namus, 
tėvams nieko nesakant, ir ap
sigyvena visai kur tarpe nepa
žįstamų. Kame tai priežas
tis? Kodėl jis arba ji “pa
bėgo” iš savo namų, aplei
džiant“ Senus gimdytojus - auk
lėtojus? Daug įvairių atsaky
mų rastumėm šiems klausi
mams, bet trumpiausiai gali
ma, regis, bus atsakyti, kad tie 
namai nebuvo centrai©-, tele
grafinė stotis žmoniškos mei
lės ir vielos čia buvo sutru
kę arba, geriaus sakant, dar 
neprimegstos.
Namų pamatu, geru ar blogu, 
yra, buvo ir bus motina. Ka
da pamatas tvirtas ir sveikas, 
ko tik ant jo nestatysime, iš
laikys ir nėkrips nuo kiekvie
no'vėjo paputimo. Bet na
mas pastatytas ant silpno pa
mato, dažnai nukripsta ir be 
jokio vėjo paputimo — pats 
savaimi. Tatgi namų laimė ar 
nepalaima priklauso nuo jų 
pamato — nuo motinos. Tik
tai viena motina turi galę iš
auklėti mus gerais, do
rais, mylinčiais Dievų ir 
artimų, arba atšalėliais, 
pastumdėliais, nerandančiais 
savo namų. Motina yra 
namų karalienė ir nuo jos val
dymo priklauso pavaldinių bu- 
dias ir laimė. Mokykla gali tik 
apdailinti, aplyginti vaikų bū
dų ir dvasių, bet jų budo itf 
gerumo pamatas yra motina. 
Neveltui skotiečiai sako: “kad 
nlotinos uncija yra vertesnė, 
negu mokyklos svaras”.

i Jaunikaitis, kuris neištiki 
mas savo motinai, vargiai a- 
tėityje mokės pagodoti savo 
pačių ir vaikus. Iš tokio sun
ku gero žmogaus laukti. Jau
nuolėms ir jaunuoliams, ku- 

* riuo^e išauklėta meilė, riša 
prjre namų ir motinos, galima 
drųsiai pasitikėti visokiose ap
linkybėse.

Žmogaus viešame gyvenime 
pašinešimas ir būda© yra daž
nai tokie, kokius jam inkvėpė 
namai, motina. Jeigu šian
dienų lietuvių tarpe randasi 
taip daug nesutikimų, pabėgi
mų nuo tėvų, išsižadėjimų ti-

“ikų” ir “istų” yra vaisiai 
apgailėtino auklėjimo. Ligi- 
šiol pas mus lietuvius moterį? 
neturėjo jokio iš šalies pata
rimo apie jų pareigas ir jų 
svarbų žmonijos, gyvenime. 
Tik pastaruoju laiku pradė
ta šiek-tiek kalbėti apie mote
rų reikalus, sutverta jau ir 
Lietuvių Moterų R.-K. Sųjun- 
ga, iš kurios reikia daug nau
dingo tikėtis. Tautos ateitis 
ir laimė priklauso nuo tautos 
didvyrių. Didvyrius gi tegali 
išauklėti padori ir išmintinga 
motina. Tat-gi musų šventa 
priedermė turėtų būti gerinti 
iš pat pamatų musų namų pa
dėjimų organizuojant ■ ir švie
čiant moteris ir merginas, ku 
rios turės likti motinomis - 
auklėtojomis. Tiktai tikrai ti 
kinti, Dievų mylinti, ir padori 
motina gali inkvėpti augštus 
idealus savo vaikams ir išauk
lėti juos didvyriais, tautos va
dovais. Gi iš tokios motinos, 
kuri bėga į karčiamų su vied- 
reliu parnešti vyrams rudžio 
nelaukime tautai gerovės. To
kios motinos vaikais nesi
džiaugsime mes, nei ji pati 
Jos namuose nebus palaimos 
ir meilės, nes ten girtybės bie- 
sukas sėdi suolų apžergęs.

Negalima kaltinti už tai vien 
moteris. Jos už tai nekaltos 
Jos pačios savęs ir savo prie 
dermių ir svarbos nepažįsta. 
Jeigu jas pamokinsime, ap
šviesime ir nurodysime kelius, 
kuriais reikia eiti, norint tap
ti laimingais sau ir tautai, nė
ra* abejonės, kad ateityje su
lauksime gražių ir naudingų 
vaisių. Todėl daugiaus apsi
švietę moterį s ir merginos, ly
giai ir vyrai, į darbų petys į 
petį, o ateitis bus mūsų.

P. M.

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje
CAMBRIDGE, MASS. D8BRBVIIE. III.
30 d. kovo buvo susiriu- 

dmas Tautos Fondo sky
riaus, bažnytinėj svetainė
je. Susirinkime dalyvavo 
apart lietuvių ir, daugelis 
žymių amerikonų. Tartasi

SUSTOJO DARBAI.

Musų miestelyje ir visoj a- 
pylinkėj žmoneliai yra nusi
minę iš priežasties sustojimo 
anglekasyklų. Kasyklos pri
gulinčios O’Gara Coal Co. ga

nis, V. Lukošienė, A. Pakeltis. 
M. Krupinskiutė.

B. Armonaitė $2.00, J. Gu- 
nmliaiiskas $2.00, M. Banevi

čiukė $2.00, St. Kibortas 
$.3,00, J. Paplosi s, $5.00. A.
Banevičiukė $5.00.

Kun. A. Baltutis 25 dol. il
tim. M. Krušas. 50 dolerių.

Išviso surinkta $209.63.

kas, J. Rakauekas, K. Kupris, 
A. Baccviče, J. Pažcreckas, E, 
Kremenskaitė, M. Bacevičiūtė,

Kartu su magesniosiomis 
aukomis $107.67.

juvo apie surengimų “Tag|vo prisakymų, kad prie visų 
Day”, 15 d. balandžio. | kasyklų priruoštų po 600 tonų 

anglies, dėl kūrenimo pečių
Susirinkimų atidarė gerb. 

klebonas kun. J. Krasnic- 
kas, išreikšdamas padėkų 
amerikonams už jų lietu
viams prielankumų. Po to 
Worcesterio klebonas gerb. 
kun. J. J. Jakaitis turėjo 
apie lietuvius paskaitų. 
Aiškiai amerikonams išdės
tė ir nurodė kas tai 
lietuvių tauta.

yra

B1LIUS APIE UŽDRAUDI
MU EMINGRANTAMS
NEMOKANTIEMS RA

ŠYTI ĮVAŽIUOTI Į 
SUV. VALSTIJAS 

PRIIMTAS.
Gauta žinios, jog visi emi

grantai, kurie nemoka byle ko
kioj kalboj rašyti, nuo šiol ne 
galės įvažiuoti į Suv. Valsti 
jas. Be to nutartas

1. Padidinti valstybinį mo
kestį emigrantams iki 8 dole 
rių (pirm buvo 4 dol nuo kiek 
vieno asmens). Pasiliuosoja 
nuo mokesčio tik vaikai iki 16 
mėty amžiaus.

2. Labiau bausti laivų kom
panijas, vežančias emigrantus, 
kuriems nevalia važiuoti. Ke
lionės išlaidos tiems emigran 
tams privalo būti sugrąžintos.

3. Visai uždrausta įvažiuo
ti į Sūvien. Valstijas tįems, 
kurie išvažiavo slapta, valka
toms, džiovininkams,. žmonių 
gerovės ardytojams. Politiš
kieji prasikaaltėliai prie šių 
pastarųjų nepriklauso. 
dirbti.

Po jo kalbėjo visa eilė 
amreikonų. Nurodysiu jų 
vardus paeiliui: žymus 
Bostono advokatas G. H. 
Shields; dr. C. J. Blake iš 
Bostono; kalbų žinovas Ch. 
R. Rau, II. M. Gerry, Y. M. 
C. A. inspektorius; advo
katas J. H. Hurley iš Cam- 
bridge, dr. Ch. Feeley ir 
Murry, Acting Chief Cam- 
bridge. Visi kalbėtojai ma
loniai atsiliepė apie lietu
vius ir ketino lietuviams’ 
aukų rinkimef gelbėti, kuo 
kas gali.

Iš perskaitytų laiškų 
paaiškėjo, kad aukų rinki
mui ketina prigelbėti mo
kyklų mokiniai.

Galop ta visų darbui lai
minąs J. M. Kardinolas per 
per Mrg. Splane.

Visas 15 d. balandžio su
rinktas aukas nutarta su
dėti Central Trust Campa- 
ny banko j, Cambridge, ant 
vardo: Lithuanian Natio
nal Fund (and Relief So- 
ciety).

Reporteris.

NORĖJO NUSIŽUDYTI.
Brooklyne, N. Y. ant gat

vės Ashland policija areštavo 
tūlų John G. Gart, kuris čia 
pat mėgino nusižudyti. Areš
tuotasis sako, jog jis yra ar
timas giminė anglų karaliui 
Georgui V.

prie kasyklų. Tas reišktų il
gų sustojimų visų anglekasy
klų, prigulinčių viršminėtai 
kompanijai. Taigi, kad ir 
streikų nėra, bet jau pas mus 
bedarbė viešpatauja ir suvirs 
2,000 darbininkų likosi be dar 
bo. Galima sakyt, be duonos 
kąsnio. Musų apylinkėj vi 
suomet nėjo darbai geriausia. 
Nekurios kasyklos vos pradė
jo dirbt, ir dabar vėl sustojo 
neapribuotam laikui. Vieti
niai anglų laikraščiai praneša, 
kad ši bendrovė (kompanija) 
persiorganizuoja. Tai-gi šiuo
mi pranešu visieihs “Draugo” 
skaitytojams, kad į musų apy 
linkę nevažiuotų darbų ieškoti, 
nes skaudžiai save apviltų.

J. Jusevičius

Čikagoje, Aušros Vartų par. 
Aukavo po $1.00:
P. Malakauskis, J. Mikoliū

nas, S. Pauliukonis, M. Paliū
nus, P. Mažeika, X, M. Mažei
ka, J. Saunorius, S. Danikau- 
skis, S. Šei niui is, M. Jurevi- 
čia, L. Šimutis, V. Varanauc- 
kas, O. Krasinskaitė, M., Čes- 
navičius, G. Žėkaitė, E. Pocie
nė, V. Širvidaitė, M. Kairai- 
čiutė A. Augulaitė, E. Šimo- 
naitė, K. Poviliunaitė, S. Gin- 
telaitė, M. Gabšiutė, M. Jas- 
nauskas, A. Jaradas, T. Nau- 
mavičiutė, A. Kairevičiutė, B. 
Kazlauskiutė, E. Benevičiutė, 
S. A. Peliackas, P. Cibulskis, 
J. Pociunaitė, O. Galiniutė, P. 
U lis, M. Miškinis, J. Petrai
tis, K. Stasiukaitis, Z. Balči
konis, M. Petrauskienė, E. Ru
dinė, M. Ramašauskienė.

Ono Mielauskienė $2.00, Dr.
A. K. Rutkauskas $3.00.

Kun. Klebonas, F. B. Sera
finas $100.00.

Išviso su mažosiomis auko
mis surinkta 166 dol. ir 5 cen.

CLEVELAND, OHIO.
Socijalistų laikraštyje “Ke- 

tilpo iš Clevelando 
kažkokio J. Šilkasparnio nete
singa korespondencija. Toje 
korespondencijoj stengiasi pa
aiškinti, kad Clevelande neina 
gerai darbai. Tai yra netie
sa. Menkai mokėdamas su 
mašina dirbti gauna 25c. į va
landų, o geresnieji 35 - 40c. į 
valandų. Tik tas ne dirba, 
kas nenori ama tingi. O J. 
išilkasparnis tų užgina, turbut 
jis nežino, ar pavydžia, kad ne 
turintieji darbo lengvai galėtų
gauti.

Špokas.

GRAND RAPIOS, MICIi.' ' I

Kovo 12 d. čia buvo sušauk
ta konferencija Tautos Fondo 
skyriaus. Tarties buvo susi
ėję: katalikai, socijalistai ir 
laisvamaniai tautininkai. Bu
vo - gi tariamasi kaip bend
rai surengus aukų rinkimo die
nų (Tag Day) dėl karės nu- 
kentėjusienls lietuviams. Ir 
šiaip ir taip buvo svarstoma, 
bet su socijalistais ir laisva
maniais jokiu budu nebuvo 
galima susitarti. Jie užsispy
rė, kad kiek aukų įgis surink
ta, gird, reik į tris dalis pada
lyti. Viena dalis tektų Tautos 
Fondui, o kiti dvi į socijalistų 
ir laisvamanių.

Su tuo, žinoma, negalima 
buvo sutikti. Jiems gerai bu
vo išaiškinta, tegu visi dar
buojasi, o kurie kiek surinks, 
į savo fondus tenusiunčia. So
cijalistai ir laisvamaniai gerai 
numanė, kad jie aukų surinks 
mažiau, negu katalikai, tad ir 
norėjo katalikų surinktomis 
aukomis pasinaudoti.

Taip iš to pasitarimo dėl 
socijalistų ir laisvamanių užsi
kirtimo nieko ir neišėjo.

A. J. Bernotas.
i
Red. prierašas. Jei socija

listai ir laisvamaniai yra to
kiais nesukalbamais, butų ge-

ŠV. MIKOLO PAR.
AUKOS TAUTOS FONDUI.
Nedėlioj, 5 d. kovo, čia buvo 

parengtas vakaras T. Fondo 
naudųi. Rengė keturios dr-jos: 
šv. Juozapo, globėjo, šv. Ceci
lijos, šv. Mikolo ir Lietuvos 
Vyčių kuopa. Buvo progra
mas ir aukų rinkimas.

Aukojo:
K. Butkevičius — $10.00, 

Dr. A. K. Rutkauskas — $5.00, 
N. N. — $3.00.

Po 2 dol.: — J. Martišius, 
A. Augaitis, M. Mažeika, J. 
Gerdžiunas, P. Gribas, A. Šla
pelis, P. Kišimas, P. Šrubas.

Po 1 dol.: — P. Girdžiunas, 
A. Rimnaitė, J. Jašinskaitė, 
K. Kižunaitė, J. Rakauskas, 
A. Bislis, J. Kupčiūnas, J. Sa- 
pitavičius, J. Kirstukus, A. 
Nausieda, A. Janušauskienė, 
A. Janušauskas, A. Čereške- 
vičia, M. Narbutienė, J. Baš- 
kis, N. Klatvis.

Su smulkesnėmis aukomis ir 
pelnu nuo vakaro viso aukų 
pasidarė $235.36.

Tie pinigai Tautos Fondui 
jau išsiųsti ir T. F. raštininko 
pakvituoti.

Komitetas.

P. Gedgaudas 1.00
P. Bagdonus 1.00
E. Gadgaudžiutė .25
O. Vuitekuuiutė .25
Griškevičius .50
f’ekanavičius 1.00
S. Slavėnas 1.00
M. Milcelionis 1.00
V.. Urbonas .50
P. Sadauskas .50

Viso labo .. .............$13.00
Su pagarba

8. Simonavičius.

Šv. Petro ir Povilo parap. 
Aukavo po 1 dol.:
B. Šiužąs, Z. Adomaitis, P.

Paldauskis, B. Žansitienė, P. 
Kereckis, A. Vaitkus, V. Ber- 
nikavičia, E. Degutaitė, A. 
Doviatas, O. Paleliunienė, M. 
Mockevičia, P. Skurvidaitė, J. 
Konstantinavičia, P. Adoma- 
viee, B. Vonginaitė, K. Sirei- 
kienė, A. aVinauskas, K. Zu- 
baitė, A. Kaldis? V. Raila, P. 
Zubetis, J. Staneviče, Pr. Ši
mutis, K. Kilas, A. Razmas, 
J. Druugilas.

P. Peleliunas, $1.25, J. Drun- 
gilas $2.00.

Išviso aukų surinkta $36.55.

AUKOS TAUTOS FONDUI,
CHICAGO, ILL.

S. L. R. K. R. 160 kuopa, lai
kys savo mėnesinį susirinkimą, 
nedėlioj balandžio 9 dieną, tuo
jaus po bažnytinių pamaldų, 
bažnytinėje svetainėje, 44 ir So. 
Fairfield avė.

Visa nariai ir norintieji pri
sirašyti esate nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti, nes busite vi
si maloniai priimti prie musų 
organizacijos, ir busite visi pa
tenkinti.

Kviečia visus pribūti,
J. Jakubka, 160 kp. rast.

AUKOS “VILČIAI”.
SURINKTOS ČIKAGOS 

PARAPIJOSE.
Dievo Apveizdos parapijoje.

Aukavo po $1 .(M):
2V Lukošius, M. Noreikaitė, 

O. Petkienė, A. Pikelienė, J. 
Jocis, J. Kokcikė, O. Pavojai- 
tė, V. Stackunaitė, A. Vencka- 
lis, J. Šimkus, K. Šerys, B. 
Pankauskienė, A. Vaičikaus
kienė, V. Petruškevičius, J. 
Malakauskis, M. Žičkus, K. 
Bajorūnas, A. Grišas, J. Ja
ras, P. Varakulis, G. Maliaus- 
kienė, M. Dambrauskas, B. 
Abromavičiūtė, J. Juodelis, A. 
Žemaičiuke, O. Kukonaitė, J. 
Slavinskaitė, J. Eičunaitė, P. 
Tubutis, M. Siminavičienė, O. 
Juknienė, A. .Jegartas, O. Ba- 
kočukė, J. Rusteika, J. Nakra- 
čas, J. Jovaišas, ( M. 
Paulauskas, A. Maukus, A. 
Molius, K. Pikelis, P. Rako- 
šius, Pr. Laugaitis, Pr. And- 
rikis, O. Čeledinskaitė, U. 
Freitikienė, S. Matkaitė, A. 
Petkaitė, M. Raugaitė, K. Ra- 
davičia, St. Pavajorunas, A. 
Stankus, A. Ašminas, K. Pau- 
laitė, M. Greieiukė, O. Saiba- 
vičiukė, A. Asulevičiutė, M. 
Zimantauskienė, P. Garbpliau- 
skaitė, A. Jokubauskaitė, K. 
Vinceskaitė, M. Juzaitė, M. 
Simonaitis, U. Zameckaitė, A.

Šv. Juozapo parapijoje.
Kun. A. Petraitis aukavo 

20 dolerių.
O. Nemoniunas 10dol., J. 

Kantautas $4.00.
Po $3.00: K. Šalkauskis ir 

J. Kalauskis.

BRIDGEPORTAS.
Aukos nukentėjusiems karėje 

lietuviams, surinktos 2 d. ba
landžio 1916, šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje. Aukojo šie as- 
menįs:

Po $5.00: M. Kraučunas, J. 
Leščinskas.
$3.00 R. Matijošienė.

Po $2.00: J. Liakas, J. Juri- 
jonas, K. Loucius, J. Petkus, P. 
Lazauskas, J. Budreckis, Z. 
Masiulienė, A. Norušienė, P. Ke- 
rys, J. Stankus.

Po $1.50: J. Žilevičiukė,- J. 
Laperskis.
Agota Kibartą 1.05

Po $1.00: J. Jaunutis, J. Sim- 
kevičia, M. Beiza, A. Žilienė, A. 
Beinarauskienė, A. Cukienė, S. 
Klivickis, St. Išlinskis, St. Ne- 
ničauskis, L. Nakanskienė, A. 
Stališkaitė, 0. Tamošaitė, O. Ma
žeikaitė, A. Steponavičius, Al; 
Grigaitis St. Jakavičienė, P. Ma- 
kuška, Ig. Čepulis, «M. Rolevi- 
čia, O. Žaulevienė, K. Benušaitis, 
P. Budreekaitė, M. Virbickienė, 
P. Elijošiutė, O. Povlikienė, O. 
Lukošienė, V. Girdikė, A. Pil
kis, A. Gaučas, M. Adomavičie
nė, M. Rutkauskienė, E. Sut- 
kauskienė, V. Andriejauskienė, 
J. Čepkauskienė, O. Petrauskie
nė, M. Sterlingaitė, M. Ragels- 
kienė, V. Ambutavičienė, B. 
Jarmoškikė, P. Poctikaitė, M. 
Duobikė, O. Jovaišiekė, J. Bu
kauskienė, V. Januškevičienė, 
P. Mockaitienė, J. Kerienė, Q. 
Kvedoraitė, A. Bergienė, Fr. 
Kilberis, O. Mileriutė, D. Pet- 
rulevičienė, Ag. Balčaitė, O. 
Barbutė, V. Sicdimkaitė, J. Pa- 
lauskas, St. Skriaudžius, A. An- 
drišiunas, Ant. Gurskis, K. Au- 
gustinavičia, J. Jurginas, P. 
Čiapas, P. Antanavičia, R. Ban
dža, Jon. Vaičys, P. Toliušis H. 
Gedvilo, A. Katelnikas, G. Jo
naitis, I. Anužis, S. Kibartas, V. 
Stankus, I. Miknius, P. Paka
lnis, K. Juškevičia, T. Širvaitis,

P. Brundienė, K. Mačiulis, P. O. 
Burnė, J. Balčiūnas, C. Smol- 
skas, R. Dabravolskas, J. Dau
kantas, J. Kalėdas, K. Aksčinas, 

. J. Balevičius, R. Svietkiutė, K. 
Po $2.00: P. Norbunas ir J. Sakienė; A Armalienė, V. Že-

MONTELLO, MASS.
Aukojo renkant drapanas:

TT. Banevičiūtė $3.00
A. Kašetienė 2.00

Po $1.00: T. Kristapavičius, L Gumbaragis, I. Grundulas, J.
Mankus, J. Marculonis, J. Mišei
kis, P. Luizinas, A. Piešta, J. 
Bukas, J. Stracauskas, A. Bag- 
lanavičia, J. Norušas, A. Šopis, 
L Liesius, A. Vertelka, P. Kau
lelis, J. Petrauskis, J. Grigai-

rai* patiems katalikams pamė- Juknienė, P. Verida, A. Kaus-

Praciunas.
Po $1.00:
D. Adomaitis, K. Balagevi- 

če, J. Miciunas, V. Žiogas, J. 
Burblys, J. Cicienas, M. Ma- 
jevskis, A. Vasiliauskis, V. Či
žą, V. Sadauskis, J. Mažutis, 
Pr. Goža, B. Sucila, M. Mi
siūnas, V. Šimaitis, K. Va- 
liukonytė P. Sunkjenė, J. Te- 
kušienė, M. Jurgaitis, M. Ja- 
nulevičius, P. Kalinauskaitė.

Išviso šv. Juozapo parapi
joje, pietinėje Čikagoje, aukų 
surinkta 70 dol. 65c.

Šv. Mikolo Arkangelo parap.
Kun. klebonas, Kudirka au

kavo 33 dolerius.
B. Kasparavičaitė $6.00, J. 

Kremenskaitė $5.00, K. But
kus $5.00, M. Mažeika $3.00, 
G. Joškulaitė $5.00.

Po 2 dol.: M. Ančiukaičiutė, 
M. Marcinkevičienė, K. Kre
menskaitė, P. Vaivada.

Po 1 dolerį aukavo:
M. Bakštelienė, P. Jukšaitė, 

A. Kupčiūnas, B. Jusevičiutė, 
E. Bernatonaitė, A. Kregždie- 
nė, A. Augaitis, S. Skimelis, J. 
Karašauskas, J. Šimkūnas, P. 
Alekna, J. Juškaitis, J. Paska- 
čimas, J. Bernackienė, S. Dir- 
ževičius, J. Martišius, J. Mic
kevičius, K. šerpetis, V. Dap-

braitė.
• Po 50c.: J. Kvaraciejus, K. 

Volungevičius, K. Šarkienė, P. 
Vitkus, J. Kastantinavičius A. 
Sapinas, J. Tumonis, J. Vasa
ris, J. Kastantinavičius, J. Be- 
reika, T. Kubilis, A. Trakinis, F. 
Brazas.
Auk s surinktos per J. Vaičiū
no varduvės.

Po 50c.: G. Puidokas, F. Užu
pis, K. Vaičiūnas, J. Vaičiūnas, 
M. Vaičiūnienė, St. Klimavičia. 

Viso ............................ $3.75
Vardan T. F. Skyriaus mon- 

tello, Mass., tariame širdingai 
ačiū už aukas, surinktas su dra
bužiais .......................... .... $40.20

Nekuriu vardų nebuvo gali
ma perskaityti. Siunčiam T. F. 
iždininkui, B. Vaišnorai.
Su drapanomis surinkta $40.20
North Eston, Mass., su

rinkta $34.50
Per J. Vaičiūno varduvės 3.75

Viso siunčiam čekį $78.45
Fin*. Rašt.J. Vaičiūnas,
Ižd. M. Abračinskas.

Kazimiera Žagarauckienė 2.00

Viso $80.45

MT. CARMEL, PA.
Vasario 13 d. š. m. Scenos 

Mylėtoju Ratelio, aukojo šios 
ypatos nukentėjusiems nuo ka
rės:

Kun. V. Bartuška
ginti surengti aukų rinkimų' teklis, F. Miešietas, J. Banio- kevičius, J. Sutkus, A. RakaucM. Simonavičienė

į ' , J • :

./V .
i ■ , , .

$5.00
1.00

/

is, J. Tumasonis.
M. Petravičiukė .75

Po 50c.: B. Rašinskienė M. 
Lengvienė, E. Kocdavičia, Iz. 
Milius, St. Mileriutė D. Silec- 
kaitė, A. Ciuras, P. Zibartis, P. 
Tuškevičia, J. Sakalauckas, A. 
Stonis, A. Žalys, M. Malienė, I. 
3razauskis, J. Garuckas, A. Ma
ziliauskas, J. Mištautas, A. Gru- 
kliauskis, J. Poška, F. Kibartas, 
Miss Salfan, B. Zabecalis, V. 
3alauda, St. Gedvilas, J. Jo- 
kubauskis, J. šešlauskis, K. Si- 
laras, Rolevičienė, Kl. Gedama- 
vičia, A. Maskaliunas, P. Juo
daitis, J. Bardauskas, U. Zaulie- 
iė, M. Žilevičaitė, K. Maziliaus- 
kaitė, L. Paulauskis, J. Morku- 

Smulkių aukų $77.77
nas.

Viso surinkta $227.07

CHICAGOJE “DRAUGO” 
AGENTŪROS.

NORTH SIDE. 
Paliulis ir Waliulis,

1645 Wabansia avė.
M. Mažeika,

1656 "VVabansia avė.

CHICAGOS, AGENTAI.
Šv. Jurgio par. (Bridgcport) 

Tumasoms,
3427 Auburn avė.

M. J. Damijonaitis,
901 W. 33rd str.
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Draugijų Reikalai
TAUTOS FONDO VALDYBA
Pirmininkas Dr. A. K. Rut

kauskas, 2302 So. Leavitt at, 
Chicago, I1L

Raštinikas Adv. A. A. Šla
kis, 3255 So. Halsted st., Chi
cago, III.

Iždininkas B. Vaišnora, 1514 
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.

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

Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 Was- 

hington st., Norwood, Mass.

Maršalką, — Mikolas Jatu-< 
žis, 622 W. 15 st.,

Susirinkimas kas „pirmą ne- 
dėdienį mėnesio, Apveizd. Die
vo parap. salėje, 3 vai po pietų.

ŠVENTO ANTANO DRAUGI 
JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL

DYBOS ADRĘSAI:
Pirmininkas, Steponas Kelio- 

tis, 1344 So. Jackson st.
Pagelbininkas, Kazimieras Bur 

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

nas Samoška, 1230 So. Victoria 
St.

Finansų raštininkas, Jonas 
Bakšys, 1327 So. Victoria st.,

Kasininkas, Antanas Bakšys.
1327 So. Victoria st.

Kasos globėjai:
Leonas Krikštinavičia, 1326 

So*. Victoria St.,
Adomas Jonaitis, 1326 So. 

Lincoln St.
1. Maršalka, -Pranas Dapkus. 

.1407 So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas Didjur- 

gis, 1327 So. Park avė.
Knygius Pranciškus Kaptu- 

rauskas, 1321 So. Victoria, St.
Susirinkimai po aštuntai kiek

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

ŠV. JURGIO KAREIVIO 
DRAUGYSTĖS, N0RW00D,

MASS., VALDYBOS 
ANTRAŠAI:

Pirmininkas, Stasys Kadaras, 
1038 Washington st.,

Pirm. pagelb., Pranas Kudir
ka, 31 Frauklin st.,
Protokolų raštininkas, Jonas 
Ruškis, 18 Tremont st.,

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

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

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

Martinas Bulkšas, 39 Tre
mont st.,

Maršalka, Stasys Kamila, 39 
Tremont st.

NEKALTO PRASID. PAN. ŠV. 
DRAUGIJA, WAŲZEGAN ILL 

ADMINISTRACIJA:
Pirmininkė — Ona Vasiliūne, 

1349 So. Linelon st.
Viee-pirmininkė — Anastazi

ja Pavalkykė, 1340 So. Park avė
Prot. rašt. — Antanina Kasi- 

liauskiutė, 1345 So. Park avė.
Finansų raštu — Elžbieta -Ne- 

vardauskaitė, 1221 Victoria st.
Kasininkė — Marijona Zele- 

įiakiutė, 1320 So. Lincoln st.

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

Pradėk taupyti šiandie;' reikalinga tik vie
nas doleris, kad prądėti taupymo darbą. •

Visados daryk biznį su banka, 
KURI YRA BANKA

Peoples Stock Yards 
STATE BANK

Prie Ashland Avė. Ir 47 gitvis

DRAUGAS

staklius arti $6.000 000 
Po valstijos priežiūra.

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

1 V H i ž fc ų Drabužjų Išpardavimą
Mes gvarantuojame kad svtaupysime jums £0% jūsų pi

nigų-ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti 3iutai $5;C0 ir augščiau. Nau 
ji ir’ neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4. 

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

S. Gordon
1415 So. Halsted St. Chicago, Iii-

• Atvira kasdieną (ir Nede’.ioj) dienomis ir vakarais.

“Sratigas
Vienintelis pigiausis Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS

AM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN
GOS CENTRO VALDYBA.
Pirm, —Marijoną Juškienė,

129 Melrose st., Moutello, Mass.
Vice-pirm. — Pranciška Nu- 

tautaitė, 2006 String st., Chica
go, III.

Rašt. — M. L. Gurinskaitė, 
3347 Auburn avė., Chicago, III.

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

Iždo globėjos: Pranciška Ma
cijauskaitė, 4358 S. Fairfield 
avė., Chicago, I1L

Ona Nausiedaitė, 1447 S.
50th avė., Cicero, III.

Daktarė-Kvotėja: Dr. A. S.
Šlakienė, 3352 S. Halsted st., Chi
cago, ui.

Dvas. Vadovas: kun. F. Ke
mėšis, 50 W. 6thst., So. Boston, 
Mass.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI

JOS, ROCKFORD, ILL., VAL
DYBOS ADRESAI:

Pirmininkas, Kazimieras Mik 
las, 1020 — 1022 S. Main st.

Pirm. pagelbininkas ir Iždi
ninkas : P. P. Petrėnas, 422 
'Island av.e,

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

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

Iždo globėjai: V. Kadzevičiuf 
ir F. Patašius.

Maršalka: J. Makauskas.

PAIEŠKOJIMAI.
Iieškau vietos Chicagoje prie 

bažnyčios. Moku bažnyčios za- 
kristijpnystę, taipgi galiu būti 
sykiu tarnautoju. Esu nevedęs, 
negeriu svaigalų nei nerūkau. 
Parodysiu paliudijimą kad esu 
esu teisingas.

Atsišaukit
“Draugo Red.

-.— .. ...—-i-

Paieškau giminaitės Magdale
nos Žikitės, paeinančios iš Kauno 
gub., Raseinų apkr., Skirsnemu 
nės par., Geišų kaimo. Prašau 
os atsiliepti arba žinančius kame 
ji randasi pranešti man sekan
čiu adresu:

Ona Wabalitė. \
404 Chureh st., New Britan,

Conn.

Reikalingi siuvėjai prie vy
riškų drabužių siuvimo. At 
sišaukite tuojaus pas

S. ALEKNA,
911 W. 33rd St.

Apaštalystės Maldos S. Š. V. J. 
Dr-stės, Dievo Apveizdos para

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

W. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavičia, 547 

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

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

558 W. 14 st.,
Ižd. — A. Grisius, 732 AV. 

I9th st.,
Kasos glob.’: Zof. Bartkevi- 

čaitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,

REIKALINGI DARBININKAI
Į foundry — ciperiai. Ge

ras mokesnis. Atsišaukite 
tuojaus.
American Brakes and

Foundry Co.
lst Street & 14th avė. 

Melrose Park, III.

Svarbi žinia West Sidiečiams.
Kas iš West Side’čių užsisakis 

per mane metams dieraštj 
“DRAUGĄ”, užmokėdamas 
$3.00, gaus dovanu didžiausį 
Amerikos lietuvių “Metrašti” 
arba per metus dvisavaitinį lai
kraštį ‘Tikyba ir Dora”.

Užsimokėjęs $3.50, gaus per 
ištisius metus dienraštį “Drau
gą” ir mėnesinį juokų laikraštį 
“Žvirblį”.

Nauduokitės gera proga!

P. CIBULSKIS,
2112 W. 21 PI- Chicago, IU

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJB
THE HIEJERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 18*7 M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ASAMS ST.

TAUPYMO DE PARTAMENTAS
Priimam Depozitas pradeda it nao VIENO DOLERIO ir daa- 

giaa, >ž kariaos mokam 3 na->iimči«s ant metų, kurį pridė
tam kas pašė metų.
Apdaras Subatoc Vakarais no n 6-toa iki 8-toa vai. fakaro.

REAL BSTATČ DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda properte < ant komisijos; iškolektaoja 

randas ir prižiūri propertes; pirdaoda geros vertės morgiėina; 
skolina pinigas ant įtaisytų s trasčių (properčių).

KITOSE VALSTIJOSE 
AGENTAI

Turgis Šimulis,
404 Chureh str.,

New Britain, Conn. 
J. Jusevičius,

Box 127
Dorrisville, III.

T. N. Zičkus,' •
457 Collinsville avė. 

East St. Louis, III.
Rev. A. Baltutis,

500 Bellvietv avė.,
Rockdale P. O.

Joliet, III.
P. M. Valuckas,

Box 623
Melrose Park, III.

A. Glemža,
837 N. 8th str. 

Springfield, III.
Pr. Bujanauskas,

1232 S. Lincoln str.,
Waukegan, III.

Joseph Matulenas,
1408 Lincoln avė. 

Waukegan, III. t
Kazimieras Požėra,

1369 Roosevelt St.
Gary, Ind.

A. Rampška,
514 W. Saratoga str. 

Baltimore, Md.
The Lithuanian store, 

Athol, Mass.
V. Kancleris,

79 Meadow st., 1
Westfield, Mnss.

V. J. Stasevičia,
1315 Hamilton avė.

lApveiz. Dievo par. (18-tos) 
IJuoz. Žičkus,

634 W. 18th str.
A. Dargis,

726 W. 18th Str.
Šv. Mikolo par. (North Side) 
Paliulis ir Waliunas,

1645 AVabansia avė.,
Ve/c. Pr. Šv. M. Panos parap. 

(Brighton Park)
Paukšta,

2747 AV. 47th St.
Miss. F: Macijauskaitė,

4358 Fairfield avė.
Arti Kedsie avė.

Juoz. Saulis,
2943 AV. 39th str.

Aušros Vartų p. (West Side) 
Lakavičius,

2320 AV. 23rd pi.
E. Valinskas,

Lith. Printing Co.,
2222 So. Leavitt st.

P. Cibulskis,
2112 AVest 22nd str.

A. Dūdas,
2059 AVest 22nd st.,

Grand Rapids, Mich.
Ign. B. Gobia,

110 Merrimack st.
Mancliester, N. II.

Jurgis Čereškevičia,
2013 AVabansia avė.

West Side:

■u

“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. Kasdien ei
nantis. . + , J

“DRAUGAS” metams 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 mokėti tik PO VIENĄ CEN
TĄ UŽ NUMERĮ.

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 numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

V

OI

E GUnJekis, 
* 2112 W. 221 st place
A. Dūdas,

2059 AVest 22nd st.

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street CHICAGO, ILL.

Visus lietuvius, ypatingai lietuvių katalikų prakilnius 
veikėjus kviečiame ko greičiausia užsisakyti dienraštį ir pa
skleisti jį koplačiausiai visoje savo apielinkėje.

Parsiduoda Rakandai (For- 
ničiai). Pigiai Atsišaukite ad
resu: 4504 So. Paulina st., an
tros lubos iš fronto.
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Ar jieška. darbo? Skaityk 
“ DRAUGE ”

REIKALINGA
3 mašinistų, 30c. į valandą.
2 maliorių ir popieriotojų,

$75.00 į mėnesį.
2 maliorių karietoms, $2.50 iki

$3.00 į dieną.
5 misingio mūlderiai $7.00 į 

dieną.
Atsišaukti pas:
SIDNEY SUMERFIELD,

526 S. Dearborn Street,
20 darbininkų prie pakavimo, 

$1.85 į dieną.
10 stiprių vyrų prie akmenų 

$2.00 į dieną.
1 langų- mazgotojas, $1.50 į 
dieną.
1 arklių prižiūrėtojas, nuo $12 
iki $15 į savaitę.
1 džianitorius, gera vieta dėl 
senelio, valgis ir kambarys dy
kai, $15.00 į mėnesį.
Kreiptis prie:

THOM A S RICH,
520 W. Monroe str.

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

Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadojs užrubežiaus, $2.00 

Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

u a 
8

Rašyk Adresą tokį

AMERIKOS LIETUVIS”,
15 Nillbory Street, Worcester, Mass.

U

The Bridgeport Electric Co.
Rot. Ine.

ENGINEEBS & CONTRACTORS 
Fuul line of Electrical Fijrtues and Suplies, House 

Wiring and llepeirs done at reasonable prices.
TWO STORES: 3212 So. Halsted St. Tel, Yards 4658 

1521 W. 47th St. Tel. Drover 1892
A. BARTKUS, Prop....................... CHICAGO, ILt.
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Chicagoįe.
BRIDGEPORT. 

M. J. Damijonaitis,
901 W. 33 str.,

Chicagoje fabrikoj “Natio-lj Tumasoni
1 1 ’ cmcnv’/M I

3230 Auburn avė.
18tli STREET. 

Juozas Žičkus,

STREIKAS.
nal Biscuit Company” sustrei
kavo keliolika darbininkų Prie 
žastis — nevienodas mokestis. 
Amerikonai gauna daugiau,
atėjūnai svetimtaučiai kur-kas 
mažiau. Streikuoja daugiau
sia lenkai ir rusai.

Paliko Vaiką
Polismonas J. Ryan sto

tyje Chicago and North 
įvestern rado paliktą vai
kiuką. Vaikiukas gražiai! 
įviniotas į paklodę. Įtaria
ma viena moterė, kurį pirm 
kaikurio laiko sėdėjusi to
je vietoje, kame rastas 
pamestasis.

Amerikonai neno
ri stoti į kariu- ,

menę.
PER 16 DIENŲ TIK 2250 
SAVANORIŲ ĮSTOJO Į 
SUV. VALTIJŲ ARMI
JĄ. DIDŽIAUSI SKAT 
ČIŲ KAREIVIŲ DAVĖ

CHICAGO. — 275.
Suv. Valstiją karės de

partamentas susirūpinęs 
Šalies valdžia įsakė arti
miausiame laikė padidinti 
armiją 33.000 kareivių. 
Tuotarpu piliečiai labai ne
noriai stoja į kariuomenę. 
Maždaug 1 iš 4000 žmonių, 
savanorių susiranda nfed&ii- 
giau kaip vienas New 
York’e gi iš 29.854 — vie
nas. Per šešioliką dienų 
kovo mėnesio Suv. Valsti
jų armija padidėjo 'tik 
2,250 žmonėmis. Tokiuo bu- 
du tur-but dar ilgai reiks 
gaudyti tą nelabąjį Vilią.

634 W. 18tb st.,
A. Dargi s,

726 W. 188th Street
BRIGHTON P ARK. 

Paukšta,
2747 W. 47th St.,

WEST SIDE.
P. Cibulskis,

2112 W. 21st. st.,
A. Dūdas,

2059 W. 22nd st.,
E. Valinskas,

2222 So. Leavitt st.,

IGERA PROGAI
Gramatika angliškos kalbos & 

mokytis ;be mokytojo (apda- 
rJta) ................................... 11.00 S

Valkų Draugas arba kaip 
mokytis skaityti ir rašyti 
be mokytojo.............................15c

Nauju Budas mokytis ra- 
Syti be mokytojo ................. 10c gį

Aritmetika mokinimuisi 
rokundų, su paveikslais (ap- 
darJt») .................................. S5c

Viso —$1.60 § 
Kas atsiųs iSkirpęs Šitą «p- W 

garsinimą iŠ ‘ ‘ Draugo ” ir H 
$1.00 per money orderį, tas $ 
gaus visas 4 knygas 60c. pi- d 
giau.

P. Mikolainis
R. P. D. Route 2,

HUDSON, N.

£t

g I

DIDELIU BARGEI\|AS.
Priverstas parduoti 30X125 

lotų. Parduosiu labai pigiai kas 
atsišauks greitai:

Leonard Butkievicz,
13«-7 W. 47th st., kampas Loomis 
st.,
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ČICAGOJE LIETUVIU TARPE
ATSIRADO CHULIGANU.
Čikagoj, šv. Kryžiaus para

pijoj, atsisakius išrinktam pa
rapijom} komitetui, daVbuo- 
ties nedėldieniais vietinėj baž
nyčioj, buvo išrinkti kiti prie 
to paties darbo.
Pereitos pėtnyčios rytmetyje, 
du nepažįstamu vyru atėjo į 
vieno naujai paskirto prie b&ž 
nyčios darbininko namus su 
mirties grasinimais. Kadan 
gi jo paties tame laike nebu
vo namuose, tad pačiai pasa
kė: “Jei tavo vyras norės ei
ti nedėldieniai prie paskirto 
darbo, tegul pirma išpažinties 
prieina. Moteris iš to labai 
nusigando ir kiek girdėti, da
bar serga.

Sarmata, kad tokių chuliga 
nų atsirado lietuvių tarpe!

Parsiduoda .
3 Geros vertės namai:

1820 W. 46th st.,
1818 W. 46th st.,

4815 — Troop st.,
ATNEŠA GERĄ PELNĄ:

Pirmas — $865.00 j metus 
Antras — $720.00 į metus

Trečias — $720.00 j metus
Viršminėti namai yra bizniškj ir apgyventoj lietu

vių kolonijoj. Parsiduoda iš priežasties savininkų Chica- 
ros apleidimo.

Atsišaukit pas;

ANTANĄ RADECKĮ,
1818 W. 46th Str., CHICAGO, ILL.

Amerikos Lietuvio Mokykla
Mokinama; angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, III. t 

■BsaBtdaRsaBBOBCKBoaDcaBasaBe

R. M. KALINAUSKAS

Katalikiškų laikraščių agentas. 
Lankosi po Indiana valstijų. 
Per jį galimų užsirašyti Dienraš
tį ir savaitraštį “Draugą” ir už
simokėti prenumeratų. Taipgi 
užsiprenumeruoti “Žvirblį” ir 
kitus, katalikiškus laikraščius.

“Draugo” Adm.

EXT R A!
Parsiduoda nepaprastai pi

giai viena iš didžiausiųjų apy- 
enkėse Engletvood’o bučernė ir 
jrosernė. Prie jos yra arklys 
vertės $200.00 ir geras vežimas, 
krautuvėje trejos naujosios rū
šies svarsty klos (scales), mar
murinis baras (counters) ir 
“seifas’. Biznis išdirbtas nuo- 
sfeniai ir visos tautos noriai lan
ko mano bučemį bei grosernį. 
Namas puikus, nuoma už butų 
tekaštuoja tik $30.00. Ledaunia 
nuo bučernės atstu pusė bloko, 
užtat ir ledas sulyginamai pi
giai atsieina.

Užtat visi lietuviai, kurie 
manytų uždėti savo biznį, kurie 
nori dauginti savo turtų, bet ne 
svetimų, kviečiami nusipirkti la
bai patogiomis sąlygomis šių 
bučernę ir grosernę. Nusipirkę 
—i nesigailėsite.

Kreipkities šiuo adresu:
John P. Legeiko

5957 So. SUte st., Chicago, TU. 
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PRANEŠIMAS. 
Siuomi pranešame, kad }Qūsi 

agentas Jurgis Tumasonis yra 
ingaliotas užrašyti mūsų laik 
raštį “DRAUGĄ”, taipgi par 
davinėti mūsų išleistas knygas. 
Jis taip-gP užrašo ir kitus ka
talikiškus laikraščius, k. s.: 
“Darbininką”, “Vytį”, “Pa
žangų”, “žvirblį” ir kitus. Tai 
gi norėdami užsirašyti kurį ii 
viršminėtų. laikraščių, kreipki
tės šiuo antrašų:

J. TUMASONIS,
3427

gauti

Suvalkų

Žemlajns
Gaunamas

“DRAUGO” KNYGYNE 

Kaina su prisiuntimu 

$1.00

Drover 8642 iy
5 GEO. KAMINSKI

Generališkas kontraktorius ir na- 
mų statytojas.

4634 So. Wood Street g
6 Chicago, III.

Reikalingas vargoninin
kas, patirusis savo amate. 
Atsišaukite pas:

Kun. V. K. Taškunas, 
1534 So. West st.,

Rockford, III.

DEL ŪKIŲ LIETUVIŲ KOLO- 
nijose Arkansas ir Louisiano-. 

je, kreipkis prie “Immigration
Bureau of Rock Island Lines’ . 
Daug progų ingyti gerų, už že 
mų kainų žemę. Mes galime su
teikti jums vispuses, pasitikėti- 
nas žiniais —informacijas ap’e 
ūkininkavimo progas territori- 
joj, kurių mes pasiūlome. ‘ Rašyk 
jūsų pačių kalba pas L. AL 
Allen, Passenger 'J'ra.ffic Mana- 
ger, Rock Island Lines, Rooa 
718 La Šalie Station, Chicago. 
I1L_________________ (1). '

Sūkių Mokykla
Viena iš geriausių mokyklų 

ant Town of Lake, Skinderio 
svetainėje, 4523 So. Wood st., 
utarninko, seredos ir pėtnyčios 
vakarais, nuo 7 iki 10 vai.

Mokantis šokti žmogus yra 
visados linksmas ir susirinki
muose linksmai laiką pralei
džia, ir visų yra gerbiamas, o 
nemokantis šokti jaučiasi nuo 
visų atstumtlflf ir neturi kur 

■ linksmai praleisti laiką. Musų 
mokykloje į trumpą laiką gali
ma išmokti puikiausius šokius 
ui visai menką atlyginimą.

Su godone,
Mokytojas S. T. Auškalnis.

KIEKVIENAS GALI BŪ
TI FOTOGBAFISTU.

Ką-tik išėjo iš spau
dos pirma lietuvių 
kalboj knyga, iš ku
rios kiekvienas gali 
lengvai išmokti foto- 
grafystės amato. Pri- 
siųskite $1, o gausite 
šitą knygą. Siuntimą 
apmokame. Adresuo
kite:

NOBTH END PHOTO CO, 
Selklrk Avė., Wlnnlpeg Mon.,376

g Tel. Yards 6616
St. Anuczauskis

Abelnas Kontraktorius, Dal- g 
lydė ir Budavotojas.

Apakaitliavimai noriai šutei- 
kiami. M
2447—49 W. 45th Place,

CHICAGO, ILL. y

Pearl Queen
Koncertinos

HMHF

ŪSŲ metodą iimokinsime jus in
gių kalbą labai trumpame laike, 
jusi) name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.lai,k paiiiklnimų. Domiai

American School d Languages 
731W. 181h St. 174.*. «7th St.

CHICAGO, ILL,

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS I'
GYDYMAS DYKAI 
DEL'VYRU IR 
MOTERIŲ.

PhOne Yards 2721

DR. J. JtjpNVKAITIS
Cjtoi tyrę, Mokrij lt ynų Lips.

3337 So.lttorgan, st,
0HI0AG9, ILL.

raira—mnaaS

76 — 108 raktų oktavos ir trigubi 
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi 
sų geriausių muzikantų Suvienytos 
Valstijose.

Prašyk mūsų katalogo, jis yra veltui

Georgi & Vitak Music Co.
4663 Grosą avė.,

CHICAGO, ILL

L

Kilnojamos Diena Greitai 
Ateis.

Jei jus plianuojate permainyti savo gyveni
mo vietą ar biznio adresą šį pavasarį, sut
varkykite jūsų telefono perkėlimą.

Šaukit Official > 100
(Liuosa nuo iškaščių).

Mes prašome žinios apie persikėlimo davimą 
pirm 30 dienų nuo balandžio 15 d. iki birželio 
15 d.

Vengkit užtrukimo — 
telefonuokit jūsų reikalavimą tuojaus.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Build ng 

Official 100

■ H .-,11 — I I.. I .1 I ■■■

PLATINKITT TARP AMERIKONŲ BROŠIŪRĄ.

A Plea for the Lithuanians
Tai geriausias tarpininkas supažindinti * amerikonų 

plačių visuomenę su lietuvių tauta ir dabartiniais Lie
tuvos vargais. Atskiras egzemplioris tik 10 c. Galima 
gauti pas:

KUN. J. J. KAULAKĮ,
324 Wharton st., PHILADELPHIA, PA.

arba
“DRAUGO” KNYGYNE,

1800 W. 46th st., CHICAGO, ILL.
[•HgBB$aEBDH9aEm$HflH91

5333h
Pilone Canal 2118 ;

QR. A. YUSKA /
LIETUVIS GYDYTOJA8

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

Telephone Miin 58

JOSEPH MOLITOR
ARKITEKTAS .

Rooms 1003-100*
167 W. Washington St. Chicago 
Katllikllkoi Bažnyčios mano spaciali- 

ikumis. Ai atačian Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicsgaje.

Tel. Yards 1631

Dr. J. Kulis
Llitojis Gydyloįii ir Ctalrargis

3259 S. Halsted St. Chicago.
Gydo visokias ligas moterų, valkų Ir 

vyrų. Specialiikai šydo limpančias, užst-
aenėjųsias ir paslaptingas vyrų ligas

* .»
A. M. Norkūnas

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus
visokių ženklelų 
draugystėms, o 
ypatingai: k o- 
kardų, guziku- 
čių, metalinių, 
anameliuotų i r 
padengtų cellu- 
loid’u, šarpų, 
vėliavų ir karū
nų.

Man pavestus 
darbus ntlieku 

artistiškai.

M. A. Norkūnas
166 Molrose Street, Montel- 
lo, Mass.

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

navimų sąžiningo ir teisingo gydytojo, atsikreipkite į ofisą dėl 
išekzaminavojimo. 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 Jūių ligą. Ypatinga 
atida yra atkreipiama prie inkstų, pūslės, nervotunao, taasĄo li
gų’ ir abelno nusilpnėjimo.

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

PASITARIMAI UŽLAIKOMI SEKRBTR.

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

Kampas Monroe, penktas augštas.

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

(Imk elevatorių į 5 augštą).

Plymouth National
’ BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu

$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūrorra 

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

G. N. PostlethwaUe, 
iždininkas.

Mandagus patarnavisaaa.

ATIDAI
GERBIAMŲ KATALIŠKŲ DRAUGIJŲ

CHICAGOJE.
Šv. Kazimiero Kapinių valdybą nutarė apvaik

ščioti Kapinių Šventę gegužio 30 d. (Decoratiou Day). 
Ant Šv. Kazimiero Kapinių su pamaldomis taip, kaip 
ir pereitą metą:

i Visos Katalikiškos Draugijos ir Katalikiška vi
suomenė kviečiama dalyvauti tame apvaikščiojime ir 
draugijos nerengti toj dienoj, jokių balių.

ŠV. KAZIMIERO LIET. KAPINIU, VALDYBĄ.
Tel. Randolph 8246

A. A. šlakls
ADVOKATAS

>9 SO. LaSALLE St.
(Room 815) Chicago, Iii.

Ras. 3256 So. Halstod St. 
Tel. Drover 5326

urą. PhrtlsKuolnkh,o nusipirkti žemes, 
nes ji gTeit eina brangyn. Atvažiuo
kite pas mus, mes užtikri vi-ne jus, 
kad surasit farmų pagal sai > norą, 
ir už ką busite dėkingi. Kviečiame 
visus miestų darbininkus ir biznie
rius apsigyventi gražiame’ ir svei
kame krašte, kur yra aplink vai 
kams mokyklų, bažnyčij, geležinke
lių ir gerų žvyruotų kelių, splinkėjo 
pirklybinio miesto Sdottville ’s ir 
pačtavo miesto Ludington, Mich. 
Nusipirkite musų kolonijoje farmas, 
jums taip patiks ant musų rarhn), 
kad apie miestą nei pnmislyti ne
norėsite. Turėsite snt fanuos sau 
užtikrintą gerą gyvenimą; trumpu 
laiku farma pati išsimokės visokias 
skolas, ir jSis liksite į kelius metus 
turtingais farmieriais. Rašykite tuoj 
gausite Lietuvių Kolonijos mapą ir 
farmų katalogą dovanai. Tik Įdėkite 
už 4 c., štampą dėl jjač.tos kaštų.

Tikras adresas: 
t . A. KIHDI8 and OO.

REAL ESTATB 
Feoples Stata Bank Buildlng

SCOTTVTLLK, MICH.

Geriausios Fanuos
Pirkite pas mus fermas didžiau 

šioje Lietuvių Fermerių Kolonijoj 
Amerikoje. Te kolonija yra mūsų 
uždėta 1905 metais, Ir jau apgyven
dinome eu 360 lietuviais. Mes esame 
seniausi ir didžiausi farmų pardavė
jai lietuviai Amerikoje. Mes par 
duodame teisingiausiu budn, išdtio 
daine pirkėjams srarnntuotus popie
rius, Deeds ir ėystus Abstraktus b« 
jokių ekstra mokeėčių. Mas turim* 
šimtus visokio didumo farmų par 
duoti: išdirbtų, su užsėtais javais 
su sousis ir budlnkaia. žemė der 
lingiausis: lygi su jnsdžsmiu ir mo 
liu, ir molis su gers smelžemė. Ge 
riausia žemė dėl visokių javų, dar 
žovių, sodų, pievų ir dėl ganyklų 
Turima daug žemės neišdirbtos, ge 
ros, kuri parduodama visokio didu 
mo plotais, pigiai, po $6,00 akelis 
ir brangiau, ant lengvų išmokėjimų 
Kiekvienas gali tokios žemės pa 
įimti, ir dirbdamas mieste išmokėti, 
įgydamas tokiu budu geriausią far

Ar slinka Jums pluakni?
Ar pražilę Jusu plaukai nuo metu? Ar

užkrėsti kokias nors ne sveikumais Ir 
limpanti Jie?

Ar randas plalskotes. niežas odos galvos? 
Ar plinkl, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas ifl aukščiau pasakytu Ilga.

tai stenkitės apsauguotl Jos. l'žsakykete 
l’uostiota knygute Juru prtgemtų kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,"
Pnrašlta nuropos gnrslngo specialisto,

kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku,—sudėjimas plauko ir

odos galvos. Prležirtla slinkimo plauku 
Ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą Ir Iftnu- 
Rlnll plaukus.—Ir kaip tai I penklus sava
na turėti gražius plaukus.—žili plaukusi.
—Randa.—Ir dekavones r.uo užganėdintu 
kllętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrentl kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą 
plauku prašalina plalskotes Ir nugina gra- i 
zlus plaukus Uj 10 centu arba kratos j 
markėms prisiųstas sykiu su Juru antrašu. 
Męs Ištluceme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 Ir knygute "Teisybe 
Apie Plaukus.’’ išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą Ir sluskete Ainnden.
Union Laboratory. Box 637, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 637, Union, N. Y. 
fluflu I dedamna 10 contti dėl apmo

kėjimo kaštu pcrslutlmo. meldžiu Išsiųsti 
aan tojaus Juru dolerine dėžutė Calvacura 

N. 1 Ir knygute "Teisybe Apie Plaukus.*’
< Paaluskete sykiu kuponą su Jusu antrašu.)

Vienatine Lietuviška
Knygų Dirbtuve

PRANEŠIMAS
Dabar yra laikas jaunuome- 

:{> nei pasirinkti pavasarinių ap- i|i
rėdaių, kaip laikrodėlių, žiedų, 
retežėlių, špilkų ir visokių ki
tokių pasidabinimų. Užlaikau 
pirmos rūšies krautuvę, kainos 
mažesnės, kaip kitur; duodu 10 
nuošimtį ant kiekvieno pirki
mo. Užlaikau visokios rūšies 
akinių, kurios gydytojas pri
taiko prie kiekieno akių; spek- 
tą indedu nuo 50 c. ir augščiau. 
Taisau visokios rūšies laikro
džius. Laikrodėlių darbas gva- 
rantuotas, nes esu praktikavęs 
per daugel metų ir turiu didelį 
patyrimą.

Su pagarba Jūsų tautietis,
JONAS KAZAKaUSKAB,

1735 W. 47th st., arti Hermita- 
ge avė., CHICAGO, TT.L,

Chicagoje,
Apdarome visokias knygas, 

konstitucijas, laikraščius ir ki
tokius dsiktus reikalingus ap- 
dsrytl. Dirbama 8TAUDO8 
DARBUS. Darbas pas mus yra 
atliekamas gerai ir nebrangiai,

nes unijos dirbtuvė:
The Llthuanlan Prlnttng OoM 
2222 8o. Leavitt St., Chicago, 
Tel. Canal 1756

REIKALINGI VAŽINĖJANT! AGENTAI
kiekviename mieste važi
nėtis ir rodyti naują 1916 
“BANOEB” modelj. Ra
šykit susipažinimui su 
mūsų specijallų pasiūly
mu.

PRISTATOMAS PY-
KAI dėl 30 dienų išmė
ginimo. Klausk dėl dido- 
lio katalogo ir paaiški
nimų stebnklingiausio pa 
siūlymo, kuomet nors da 
ryto ant dviračių. Jūs

busit j nustebinti mūsų mažomis kai
nom.* Ir pažymėtinomis išlygomis.

9‘ RŪSYS, sulyg didutno ir spal
vos Rangcr dviračių. Pilniausios vi
soj Amerikoj. Kiti garantuoti mo
dai ai $11.95, $14.75 ir $17.60. Keletts 
ge « vartotų dviračių, paimtų išpnr- 
da įmui nuo $3.00 iki $8.00

t Inos, lemputės, ratai ir visos rei- 
kai-__ __ __ I ĮĮ _ ■ mū

7n katalogo. Rašyk dabar.

Auburn avė., Chicago. IU. ka^. už 
Pas jį galima gauti ir nos. Nepirk dviračio, kol negausi

METRAŠTĮ.
“DRAUGO” Administracija.

. MEAD CYCLE OO., Dept. A—334 
CHICAGO, ILL.

t




