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ČIA - PAT.
Šv. Kazimiero diena — *ia- 

pat. Mūsų Tėvynės Užtary
tojas pas Dievų — šv. Kazi
mieras, rodos, pasidarė mums 
visiems dar brangesnis nuo to 
laiko, kada išrinktieji Jo tau
tos sūnūs ir dukterys, susirin
kę svetimoje žemelėje, toli
moje Chicagoje, aprinko Jojo 
dienų, kaipo visos tautos šven
tę. Taigi lai to šventojo dva
sia toje dienoje valdo mūsų 
širdis ir protus ir lai palenkia 
muk atlikti joje savo prieder 
mę Tėvynei. Mes visi turime 
tų dienų padaryti savo Tėvy
nei kų nors gero. Tiesa, dar 
tiktai ketvirtas mėnuo eina 
nuo tos dienos (26 lapkr.), 
kada mes, didesniais būriais 
susirinkę, dėjome aukas ant 
Tėvynės aukuro. Bet Lietu
vos vargai dar nepasibaigė; 
jų dar ir galo nematyti. Štai 
priešas ir vėl įsibriovė į Tė
vynės širdį: į Žemaitijų ir į 
Suvalkiją, ir prieš mūsų -akis 
naujos, dar didesnės, negu bu
vo, žudynės, teriojimai ir nai
kinimai. Tad ir vėl mes tu
rime visi sukrusti, kad 4 ko
vo diena daug pagelbos atne
štų vargstančiai tėviškei, daug 
ašarų nušluostytų', daug var
gelio sumažintų. Atsiminki
me, kad kita šv. Kazimiero 
diena bus tiktai už metų, tad 
galima sakyti, kad kų pada
rysime šiemet 4 kovo, to turės 
beveik užtekti visiems me
tams. Tatgi lai kiekvienas 
prisideda tuo, kuo gali. Mū
sų sesutės gražiai pasidar
buos, berinkdamos tų dienų 
po namus ir ant gatvių au
kas į “Tautos Fondų”. Visi 
kiti, kurie dirba ir uždirba ir 
dar kartais savo malonumams 
vienų kitų centų išleidžia — 
turi šventų priedermę sudėti 
tų dienų savo aukų Tėvynės 
reikalams. Lai nors ta viena 
diena per metus bus diena iš
sižadėjimo savo malonumų ir 
paaukavimo jų Tėvynei. Tų Į 
dieną nei vienas susipratęs 
lietuvis neturėtų nei cento iš
leisti svaiginamiesiems gėri
mams, teatrams, ar kam ki
tam. O sutaupęs likučius dar 
ir nuo kitų dienų — kiekvie
nas Tėvynę mylintis lietuvis 
turėtų tiek sukrapštyti, kad 
išeitų vienos dienos uždarbis 
ir tų duoklę turėtų paaukoti 
Tėvynės reikalams. Gali kas 
paklausti, ar tai ne perdide- 
lis reikalavimas, kad kiekvie
nas lietuvis turėtų skirti kas 
met vienos dienos uždarbį Tė
vynės reikalams!

Ne, broliai!- Tas pageida
vimas yra netik neperdidelis; 
jis yra minimalis (mažių-ma- 
žiausis, kad jau mažesnio bū
ti negali). Mes net sakytu
me, kad jeigu ateityje neatsi
ras šimtų tūkstančių lietuvių, 
kurie prisiims ant savęs tų 
priedermę aukoti kas met vie: 
nos dienos uždarbį Tėvynės 
reikalams, tai mūsų Tėvynė 
nei ateities neturės. Tik pa
galvokime. Mažutė tauta, 
tarp dviejų siaubūnų - galiū
nų (vokiečių ir rusų) pastaty
ta, kokios gi ateities gali tikė
ties, jeigu ji nebus laisva, Svie

or LtBfcPAL ftETS-? AUTO

1) Liberališko, dailės rūmai. 2) automobilių lenktynėms piečius Panamos pa
rodoje San Francisco.
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si ir stipri savo vienybe, susi
pratimu ir gerove. O juk 
šiandien mes nieko to neturi
me: surakinti biurokratų re
težiais, paskendę tamsoje (vos 
-vos maži šviesos spindulėliai 
švystelėjo mūsų žemelėje) ir 
silpni dėl savo iširimo, nesu
sipratimo ir skurdo. O prie 
to viso baisi nelaimė—— karė 
ištiko mūsų tėviškę, kuri iš
raus iš tautos dirvos geriau
sius jos žiedus. Tad kiek au
kų reikės sudėti, kiek pasi
šventimo reikės parodyti vi
siems tėvynainiams, nogint sa 
vo Tėvynę pamatyti kada 
nors laisva, šviesia ir turtin
ga.

Neper senai viename Ameri
kos lenkų laikraštyje skaitė
me redakcijos raginimų, kad 
kiekvienas lenkas darbininkas 
“Ojczyznos” laisvei ingyti tu
rėtų aukoti kas savaitė po do
lerį. Kiek tėmyjome, niekas 
tuo šauksmu nei pasipiktino j 
nei jam užprotestavo. Mes1 
dar nepriaugome iki to, kad 
net tokiuos sumanymus svar
styti. Tečiau ar nepriaugome 
mes bent prie to, kad kiek
vienam susipratusiam lietu
viui ar darbininkui, ar turtuo
liui, biznieriui, — ar bemok- 
slui, ar inteligentui, — ar svie 
tškiam, ar kunigui, — ar vy
rui, ar moterei — statyti rei
kalavimų, kad bent vieną kar
tų metuose jisai ar ji paauko
tų Tėvynės reikalams tik vie
nos dienos uždarbį!...

Laikraščiai mums praneša, 
kad Amerikos žydai milijonus 
dolerių surenka šelpti savo 
tautiečiams, nukentėjusiems 
nuo karės. Galėtume paklau
sti, kas didesnę turi prieder
mę šelpti savo brolius, nelai
mėje esančius — ar žydai, ar 
krikščionys! Ar gi nepaliko 
mums Kristus savo meilės

įsakymo? Ir ar gerai mes jį 
pildytume, jeigu, sakysime, 
girtuokliavimui išleistume per 
metus apie 40 milijonų do
lerių, o nelaimingų brolių su
šelpimui nei šimto tūkstančių 
nesurinktume!

Lietuvių Dienos ypatingų 
svarbų mes matome tame, jog 
ji turės išauklėti mumyse tau
tiškus ir krikščioniškus jau
smus. Tie jausmai kas met 
turės augti, stiprėti. Taip-pat 
kasmet jie tuffes vis aiškyn 
apsireikšti gerais darbais, au
komis. Taip-pat kasmet tu
rės eiti didyn ir skaičius au
kojančių vienos dienos uždar
bį. Taigi ir šiemet tų auko
tojų (vienos dienos uždarbio) 
turi būti daugiau, negu per
nai?

Tad sukruskime visi į svar
bų darbų.

5,000,000 VOKIEČIŲ PA
ŠALINS Iš VOKIETIJOS.

ŽUVO ANGLŲ 5 LAIVAI.'

Vokiečių paskelbtoji Angli
jai blokada Jungtinėms Val
stijoms pridarė daug nesma
gumų. Kaip žinoma Jungti
nių Valstijų valdžia užprotcs- $ 
tavo prieš Vokietijų, kad to- • jįjį 
ji paskelbė, kad visus laivus,! g 
nors ir neutralių viešpatijų |X 
skandins. Jungtinių-gi Vai-! 3 
stijų dauguma laivų kaip tik 
plaukinėjo Anglijos vande
nimis. Iš antros pusės Angli
jos laivai, užpulti priešo, iška
binėdavo Jungtinių Valstijų 
vėliavą, ir tuomi pasielgimu

1 lWW. 46th Street, - Chicago, m.
kų ant jūrių naikinti. Jung- i »s»O8K<w:>8»•»> <♦> ,sb ;; 
tinės Valstijos pasiuntė ir 
Anglijai protestų prieš var
tojimų Amerikos vėliavos.
Anglija mandagiai atsakė, 
kad jinai nevartoja Amerikos 
vėliavos kokiems nors tiks
lams, bet vien tik, kad išgel
bėjus nuo žuvimo laivų ir 
žmones ir Tas paprotys yra 
praktikuojamas nuo amžių ir 
visos vėliavos yra geros, kada 
reikia kas nors gelbėti. Pra
sidėjo nuomonių pasidalini
mas tarp Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos, taipogi Jungtinių

SOCIJALISTAS BANKININKAS PABĖGO.

IŠNEŠĖ APIE 15,000 AR 20,000 DOL. SVETIMŲ PINIGŲ.

15,000 dolerių žlugo. Chi-

5,000,000 VOKIEČIŲ PRA
ŠALINS IŠ VOKIETIJOS.

Kopenhagoj paklydo gan
das, kad Vokietijos valdžia 
sutaupvmui valgomųjų pro
duktų kareivijai išsiųs iš sa
vo krašto 5,000,000 turtinges
nių vokiečių gyventojų, kurie 
yra netikę kariuomenės tar- 
nystai. 3,000,000 vokiečių ža
dama pasiųsti į Skandinavų 
viešpatijas, 1,000,000 Holandi- 
jon ir 1,000,000 Šveicarijon. 
Jeigu tos žinios pasirodytų 
teisingos, tai vokiečiams visai 
blogai prisieina. •

Dauguma lietuvių, ypač pa
krypusių prie socijąlizmo, pil
nai tikėjo Petrui ir sudėjo vi
sus savo taupymus pas Kai
ti. į

Kaitis ir spaudai socijali- 
stiškai padėjo. Jo leidžia
mas “Lietuvių Žurnalas” vi
sų laikų savo gyvavimo, skel
bė socijąlizmo nuopelnus ir 
kapitalizmo vargus.

Draugai patyrė apie 

pabėgimą.

18 dienų vasario vienas iš 
“Teisingojo Petro” draugų, 
regėjo jį einant su valiza

cago Herald” 22 dienų vasa
rio praneša, kad lietuvis ban
kininkas Petras Kaitis, nžlai- 

Valstijų su Vokietija. Su An-'kautis bankų, laivokarčių ofi- 
glija Amerika elgiasi manda-, įr dar pildantis daugybę 
giai, bet su Vokietija prade- i kitokių patarnavimų, pabėgo, 
da smarkiau ir aštriau kalbė-1 pasiimdamas su savimi nuo 
ti. Vokiečiai į Jungtinių Vai-: 15 iki 20,000 dolerių ,kuriuos 
stijų patėmijimus aštriai pa-;pas jį*•sudėjo darbininkai ir 
taria jiems'.geriaus žiūrėti sa- kai-kurios lietuvių draugijos.
vo reikalų ir ne kišti nosies ... . ,. v . Į Chicago Kaltis atvyko 10
kur nereikia, ir jie bemaž ko , , , .
neskundžia Ameriką, kad 31- , „ankrova ties Waban 
nai pataikauja Anglijai ir lau įr PauRna Jisai
žo savo neutralę pozicijų. An- pimva(Rnosi Petrag 
® ' i** 3 S-t 3 Tin^r ' Martinkaitis, bet tų vardų pa-
hiol taip veikia, jog , ungtines ( j Kaitį, rodosi tas įvy- Dearborn gatve Polk gatvės 
Valstijos jo įu u u negai ^am pastojant į Jungtinių link, kur randasi geležinkelio
jai nieko blogo užmesti.

ŽUVO AMERIKOS LAIVAS

Valstijų kariuomenę.

Visas Kaičio turtas, neskai
tant sumos pinigų buvo dide-

stotis. Jo dingimo nepastebė
jo iki subatai. Keletas žmo
nių atėjo atsiimti pinigų, bet-<-»• 1 • t* • i v 1 Iclllt feUIIlUb piIlleTŲ. DULVCI CULvlC- . , _ . . ♦?kl ■J,?S.T“'VT"’TZ Ii ir ilga barzda, maloningas Ka,c,° nerado. Atida-

vo Amerikos garlaivis “Eve-,„ .... ,.
T . v , j 41 4- 'žvilgsnis ir paprotis savo pa-Ligsiol dar neteko patiri.. . L \ x

1 zjstamus laiminti, iškelianti 111
ti ar laivas žuvo nuo minos, ar

LENKŲ PADĖJIMAS BAI
SUS. BADAS IR LIGOS 

SIAUČIA VISAME 
KRAŠTE.

ŠVEICARIJON ATEINA 
BAISIOS ŽINIOS.

Iš Įlenki jos Šveicarijoj gau
nama baisių žinių, kad vokie
čiai tyčiomis stengiasi Len
kiją sunaikinti. Tose apielin- 
kėse, kur veikia vokiečiai iš
vežama visi valgomieji pro
duktai. Badas Lenkijoj taip 
baisus, kad visur ant laukų, 
kelių randasi lavonai mirusių
jų nuo bado lenkų. Lavonų 
neleidžia palaidoti. Kiekvie
nas, kuris drįsta palaidoti 
savo gimines yra teisiamas 
kūrės teismo.

SAKO VOKIEČIAI PLATI
NA CHOLERĄ.

Kad smarkiau prispaudus 
lenkus, vokiečiai užgindami 
lavonų laidojimų tyčiomis 
platina visokias ligas tarp 
vietiniu gyventojų. Cholera 
Lenkijoj auga. Daugybė žmo
nių miršta.

rę saugomąsias skrynutes pi
nigų neberado, vien tik popio- 
ras ir dokumentus draugijų, 
kurių pinigai buvo pas jį su
dėti.

Kaičio žmona pasakojanti,
I kad jos vyras yra labai tei- 
Į singas žmogus ir jis būtinai 

Didis socijąlizmo platintojas, sugrąžins, tik trumpam laikui

ant jų rankas. Kaitis draudėJ:uvo isprogintas torpedos.
, • tr a 4 - pažįstamus dėti pinigusJungtinių Valstijų valdžia da-' / 1 Ų &

f , v; • . i J bankus pas kitus, nes ten garo tardymus, kad sužinojus,"............... ’.. . . .. ?
, , .. Įėję jie zuti, pas jį tai tmka-kas vra kaltas. ! . d. . ,

* 1 įmausi vieta.

VOKIEČIAI NUSKANDINO 
5 ANGLŲ LAIVUS.

Vokiečių kreiseris “Kron- 
prinz Wilhelm” nuskandino 
anglų 5 laivus prie pakraščių 
rvtinės Amerikos.

PANAMOS PARODA 
PRASIDĖJO.

Panamos paroda San Farn- 
cisco jau prasidėjo. Parodų 
atidarė Jungtinių Valstijų 
prezidentas TVilsonas bevėliu 
telegrafu. 41 tauta dalyvau
ja parodoje. Pirmų dienų pa
rodų aplankė 225,000 žmonių.

MILŽINIŠKA RUSŲ ARMI-Į 
JA ŽUVO PRŪSŲ 

LIETUVOJE.

Rusų kariuomenės 10-ta ar
mija pilnai esanti sumušta 
gen. Hindenburgo kariuome
nės. 150,000 kareivių išsklai
dyta. Į nelaisvę paimta tūk
stančiai. Smarkiausi mūšiai 
buvo Mazūrų ežerų apielinkė- 
se, kur rusai negalėdami iš
laikyti vokiečių smarkaus už
puolimo netvarkoj pasitraukė. 
Prie Tauragės įvyko karšti 
susirėmimai tarp rusų ir vo
kiečių. Prūsų Lietuva paliuo-

„ ... . • 1 išvažiavęs ant farmos pasil-Kaitis buvo vienas iš 90-! .
liausiu socijąlizmo pasekėjų. ! L'---------- -------
Jisai daug kame prisidėjo j Anglų laikraščių reporteriai 
prie socijąlizmo kėlimo ir net j klausinėjo daugumos Kaičio 
sutvėrė' Lietuvių Savytarpi- depozitorių, kų jie mano apie 
nės pašalpos Draugijų, kurios JI- Visi sakės laikę labai tei- 
turtus laikė savo banke. Drau- singn, nes užėjus pas jį su 
gijos nariai mokėdavo mene- reikalu, visados būdavę palai- 
sines duokles pagal išgalėjimo ,minti, iškeliant jam rankas 
ir uždarbio didumo. Petras virš jų galvų.
Kaitis tapo^ tos draugijos
“vyskupu”.

Po kelių metų laiko Kaitis 
persikraustė su savo visais

Lietuvių Šelpimo fondo pini
gai žlugę.

Kaip spėjama sykiu su Rai
šuota nuo rusų. Vokiečiai' padargais prie North ir čio pabėgimu, žlugo nemaža 
grūdasi Lietuvon. I Marshfield gatvių. Paskiaus dūlis pinigų, sudėtų lietuviš-

Jeigu tos visos žinios pasUjia atidengė savo bankų priėjai draugijų lietuviams nuo 
rodytų teisingos — Lietuvai, Ashland avė. Lietuviams tas karės nukentėjusiems. Kiek 
gresia naujas pavojus pasiju- bankas buvo gerai žinomas ir tų pinigų žuvo ir kokios drau- 

jie jį vadindavo “Petro ban-(gijos buvo sudėjusios, dar nė- 
” ’ra žinios. 1 1

sti rišame karės smarkume ir 
ji baisiui nukentėtų ku’ i



8 Vasario (Feb.) 25, 1915. N. 9.

AMERIKOS LAIVAI. 
Netrukus užblokaduoto vo

kiečių jūrėse pasirodys nema
žai Amerikos laivų. Tiems 
laivams gresia didelis pavo
jus dėl blokados, nes ligšiol 
paskelbti protestai Jungtinių 
Valstijų ir kitų viešpatijų 
prieš blokadų neatnešė jokių 
pasekmių. Dauguma keliau
jančių laivų gabena su savimi 
po kelius šimtus keliauninkų. 
Nei vienas iš laivų negavo jo
kio prisakymo pamainyti ke
lionės kursų. Jeigu su tais 
laivais atsitiks kas nors blogo, 
tai galima tikėties, kad Jung
tinės Valstijos ir kitos neutra- 
lės viešpatijos bus priverstos 
savo protestus pamatuoti ki
tokiais būdais.

Pagal Talaat Bey’o žodžių, 
Turki jų intraukė j karę Rusi
ja ir Anglija, kurios visokiais 
būdais stengėsi turkams pa
kenkti, bet turkai ilgai kentė
jo pakol rusų pasielgimai ne
privertė juos kardu ieškoti 
teisybės. Turkijos paskelbto
ji šventoji karė ne tikslu sker
sti krikščionis, bet kad apgy
nus Mahometonų pasaulį nuo 
priešų.

Krikščionis Ottomano im
perijoj jautėsi labai gerai, ly
giai anglai, prancūzai ir ru
sai buvo gerbiami, tiktai pa
starųjų valdžia savo politika 
iššaukė paskutiiiių dienų kru
vinus sumišimus..

žiaus. Rusai sustiprinę savo 
pulkus išnaujo mano užpulti 
ant Bukovinos.

Rusų kariuomenė pasi
traukė Modlino tvirtovės lin
kui. Vokiečių pranešimai už
ginčija apie savo didelius 
nuostolius Varšavos apielin
kėse ties Bolimovu, jie sako, 
kad ne vokiečiai, bet rusai ten 
turėję dideliausius nuosto
lius.

NAUJAS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS.

Naujų žemės drėbė jmų at
jautė vidurinės Italijos apie- 
linkės tiesNazhano ir Rocca 
Sinnibaldi. Nelaimingų atsi
tikimų su žmonėmis mažai. 
Romoje ir jos apielinkėse iš* 
siliejo Tibro upė.

TALKININKAI PRADĖJĘ 
KARĘ.

Sausumoje ir ant jūrių, kaip 
rusai taip ir anglai pirmieji

RUSŲ PRANEŠIMAI.
Vokiečiams nepasisekus pra , . .

simušti per rusų kariuomenės: Prad«J°, nęsuaprafmų ieško-

eiles ties Bozimovu, jie pra
dėjo smarkiau veikti Rytprū- 
suose, kur jiems pasisekė ru
sus atmušti iš savo pozicijų, 
nes jų spėkos buvo daug di
desnės. Rusai negalėjo jiems 
spirties ir turėjo pasitraukti. 
Rytprūsuose veikia 8 korpu
sai vokiečių kariuomenės.

ti. Turkai griebėsi kardo tik 
tuomet, kuomet priešai užmi
navo Bosforo įplaukų ir pra
dėjo grūmoti turkų laivynui.

Turkai kariausiu iki pasku- 
nio. Jiems nebaisios esu 
priešo didesnės spėkos, jie ti
kisi dar sumobilizuoti 1,000,- 
000 kareivių ir kovų varyti at- Į 
kakliai ir kol tik nepasibaigs 
Europos nesusipratimai.

UŽĖMĖ VOKIEČIŲ AP
KASUS.

Prancūzijos ministerija iš
leido raportų, kad Šampani- 
jos apielinkėse tarp miestų 
Perthes ir Beasejuor prancū
zų kariuomenė užėmė vokie
čių apkasus.

Belgijoj permainų jokių ne
buvo.

Į vakarus nuo Ypres anglų 
armija užėmė vokiečių tran
šėjas, už kurias kariavo kelias 
dienas laiko.

Tarp Oise ir Aisne netoli 
Bailly, prencūzų artilerija pa
sekmingai veikė, keliose vie
tose vokiečiai turėjo pasitrau
kti.

PERSIJOS ŠACHAS 
APVAINIKUOTAS.

Persijoj nesenai atsibuvo 
didelės iškilmės — apvainika
vimas jauniausio pasaulyj 
valdono 17 metų amžiau Per
sijos Šacho Achmedo Mirtos. 
Jaunutis Persijos Šachas pa
eina iš garsios Kadžarų gimi
nės. Jis užėmė Persijos so
stų 1909 metais po tėvo atsi
statydinimo.

Apvainikavimas atsibuvo la
bai iškilmingai.

liuli į Ronen, užėjęs ant mi- 
nos. Žmonės išsigelbėjo.

Ateina žinios, kad ir gar
laivis “Oskar II” žuvo jūrė
se, nes jau kelinta diena ne
gauna apie jį žinių. (Jei tai 
būtų atsitikę, tai su juo nu
skendo ir kun. Dr. M. Gustai
tis, kuris ant jo išplaukė. Bet 
gal būt tik bereikalingas abe
jojimas).

Kapitonas Erdmanas nu
skandinto anglų vokiečių krei
serio “Bluechero”, mirė Edy- 
nburge nuo uždegimo plaučių. 
Laivui skęstant kapitonų pa
sisekė išgelbėti, bet nuo per
šalimo gavo ligų ir mirė.

rėdamas apleidžiųs Amerikų, 
bet seniau padarytas kontrak
tas jį prie to verčia.

Atsisveikindamas su pažį
stamais gailiai apsiverkė, tik
tai nežinia ar jam labiau gai
lėjo Amerikos^ ar Amerikos 
dolerių.

JAUNI LIETUVIAI 
OFICIERIAI.

Pernai gruodžio 1 d. pabai
gė Vilniaus oficierių mokyklų 
7 lietuviai: Ladyga, Janušo
nis, Švedas, Kubiliūnas, Ku
pčiūnas. Jievaltas ir Gudjur- 
gis. Karės vyriansybė siun-- 
čia juos visus kaipo oficierius 
į karės laukų.

VOKIEČIAI LAIMĖJO 
TIES OSOVICAIS.

Vokiečių kariuomenė užėmė TURKAI TIKISI PEREITI
tvirtas pozicijas ties Osovi- 
cais ir nuosekliai veikia Au
gustavo apielinkėse.

VOKIEČIAI SKELBIA 
PASISEKIMUS.

SUEZO KANALĄ.
Nors ir labai vargiai tur

kams einasi kovoje ties Suezo 
kanalu ,tečiau jie tikisi jį pe
reiti. Perėjus kanalų jiems 
pasitaikytų platesnė dirva v J.

Šiauryj nuo Nemuno upės' kimui ir gana pasekmingai ga 
rusai sumušti ant visų pozici-riėtų varyti savo kariškas ope- 
jįų. Rytinėse apielinkėse nuo racijas prieš anglus. 
Augustavo rusai nustodami

DAUG PAIMTA NE
LAISVIŲ.

Rheims’o apielinkėse prancū
zų kariuomenė eina pirmyn. 
Paimant apkasus tarp Per
thes ir Beasejuor, suimta 
daug nelaisvių. Vokiečiai sten 
gėsi sulaikyti anglų užpuoli
mus, bet jiems tas nepasise
kė, jie su dideliais nuosto
liais kareivių, amunicijos ir 
ginklų turėjo pasitraukti. 
Smarkiausiai mūšiai įvyko 
Ypres apielinkėse.

PASIKĖSINIMAS BUL
GARIJOJ.

Ant vieno didelio baliaus 
Sofijoj, kuriame dalyvavo 
Bulgarijos karalius su žmona, 
mesta bomba, užmušusi du žy
miu valstijos valdininku, pa
einančiu iš seniausių Bulga
rijos šeimynų. 10 žmonių su
žeista. Smulkesnių žinių trū
ksta.

daug kareivių, pasitraukė. 
Ant visos linijos Rytprūsuose 
eina smarkūs susirėmimai, 
kuriuos laimėja vokiečiai.

TURKŲ SANTYKIAI SU 
GRAIKAIS ĮRA. 

Kiekviena diena iškelia dau 
giau nesusipratimų tarp Tur-

Mazūrijos ežerų apielinkė- iftjog ir Graikijos. Priežas 
se vokiečiai paėmė nelaisvėn tis serbijOs padėjimas. Grai- 
50,000 rusų kareivių. 50 sun- kija jaučiasi prispirta gelbėti 
kiųjų kanuolių ir daugybė a-' serbus, o tai nelabai tinka tur- 
municijos pakliuvo vokie- karna. Pasiuntiniai abiejų vieš 
čiams. Mūšis tęsėsi 9 dienas, patijų apleido savo vietas.

RUSAI PASITRAUKĖ Į 
SUVALKUS.

Po smarkių mūšių, rusai ne
begalėdami išlaikyti vokiečių 
užpuolimų pasitraukė betvar
kėj į miškus, gulinčius rytuo
se nuo Suvalkų miesto, ir ten 
apsistojo.

Graikija baigias mobilizuotis.

BUKOVINĄ RUSAI 
APLEIDĘ.

Gauta smulkesnių žinių apie 
rusų nepasisekimus Bukovi
noj ir J d pasitraukimų iš Bu
kovinos sostinės Černovicų. 
Austrijiečiai sustiprinti ke-

VOKIEČIAI BOMBARDUO- liais k°rPusais vokiečhj-bava- 
rų kareivių pradėjo artinties 
prie Černovicų iš vakarų pu
sės. Jų geriausios spėkos

JA GARDINĄ. 
Vokietijos ciesorius pasiun

tė telegramų Karaliaučiun 
pas Rytprūsių Gubernatorių, margavo Moldavos upės lin-

kad rusai galūtinai sumušti 
ir vokiečių numylėti Rytprū- nų miestų po kito, taip austri-

- • „ „„ i- . ; * T» jieeiai užėmė Kimpolungų,šiai yra liuosi nuo priešo. Is J Z , ■
Wamų, Gurahomorų, paskiau 
užėmė Rodovcus. Rusų ka-

Berlino pranešama, kad vo
kiečiai perėjo Suvalkus ir ar
tinasi prie Gardino tvirtovės 
tikslu jų subombarduoti.

KAUNAS PAVOJUJE.
Vokiečių pasisekimai Ryt

prūsiuose ir jų veržimasis į 
Didžiųjų Lietuvų gresia pa
vojumi Kaunui, Gardinui ir 
kitiems Lietuvos miestams. 
Skelbiama, kad vokiečiai ne
betoli jau Gardino, iš kitos pu 
sės jie veržiasi prie Kauno.

Netoli Tauragės eina smar
kūs mūšiai tarp vokiečių ir 
rusų. Vokiečių kariuomenė 
randasi tik 20 mylių nuo pir- 
miaus Lietuvoj jų užimtos li
nijos.

KONSTANTINOPOIJS. 
Turkai paskelbė karę be 

jokių siundymų iš Vokietijos 
pusės”, paaiškino Talaat Bey, 
duodamas atskaitų iš kariško 
padėjimo Turkijoj.

Talaat Bey užima tarkų 
tarpe keletu žymių vietų. Jis 
yra užrubežinių reikalų mini- 
steriu, taipogi nešioja urėdus 
pinigyno ir laivyno ministerių. 
Nepersenai jam buvo suteik
tas dar ketvirtas urėdas, bū
tent, karės ministerio. Šis au- 
gštas turkų valdininkas pri
klauso prie jaunaturkių par
tijos.

VOKIEČIAI TYLI APIE 
NEPASISEKIMUS.

Vokiečių generalis štabas 
praneša, kad Prancūzijos ka
rės laukuose neįvyko jokių 
permainų. Vokiečiai visur at
mušė anglų užpuolimus.

NAUJA ANGLŲ ARMIJA 
JAU VEIKIA.

Naujai sudaryta lordo Kit- 
chenero armija, skaičiuje 600,- 
000 žmonių, keliauja į Pran
cūzijos karės laukus. Daugu
ma kariuomenės išsodinta 
Bordeux mieste ir kanale. 
Tuojaus jie išsiunčiami į ko
vos laukus.

riuomenė traukėsi į rytus. Ka
da jau austrijiečiai perėjo 
Snčavos, Mažojo ir Didžiojo 
Sereto upes, pradėjo apsupti 
černavicus, užimdami Staro- 
žynieco, Michačų miestus. Da
bar tik reikėjo susiremti ga
lūtinai rusų ir austrijiečių ar
mijai. Austrijiečiai ir vokie
čiai pereidami viršuj minėtas 
upes baisiai nukentėjo, rusai 
atkakliai ginė visus perėjimus 
ir daug priešo kariuomenės 
paklojo, tečiau austrijiečiams 
pasisekė pergalėti priešus ir 

j atsidurti prie Černovicų, kur 
prasidėjo generaliai susirėmi
mai. Rusai išsyk tvirtai lai
kėsi, bet netrukus pribuvo iš 
VVaškovicų pusės trečioji au- 
strijieeių armija, kuri, perė
jas per Galicijos Pokucio a- 
pielinkes, įsiveržė Bukovinon 
ir iš šiaurių pusės pradėjo 
atakuoti rusų pozicijas. Ru
sai apgulti iš trijų pusių, tu
rėjo pasitraukti iš Černovicų. 
Jiems tas, nors ir vargiai, pa
sisekė. Austrijiečiai iš rytų 
ir šiaurių stengėsi jiems at
kirsti kelių ir jau rodėsi, kad 
rusų armija išties nebegalės 
išsisukti iš priešo nagų, bet 
po didžių susirėmimų ir kovų 
rusams pasisekė prasimušti 
pro austrijiečių kariuomenės 
eiles ir pasitraukti prie rube-

GUDRUS VOKIEČIŲ 
GUBERNATORIUS. 

Vienas Italijos laikraščių 
paskelbė tokių naujienų. Ka
da prasidėjo karė, vienas iš 
tolimų vokiečių kolonijų gu
bernatorius gavo iš Berlino 
prisakymų: ‘‘karė apšaukta, 
suareštuokite svetimtaučius ’ ’.

Gubernatorius po kelių die
nų siunčia Berlinan atsakymų, 
kad sulyg prisakymo arešta
vęs: 7 anglus, 4 rusus, 2 au- 
strijiečiu, 5 italus ir 1 rumu
nų. Paskiau prašo pranešti, 
su kuriomis iš tų viešpatijų 
Vokietija kariauja. Ar negu
drus žmogus I

ARBA KARĖ ARBA REVO
LIUCIJA ITALIJOJ. 

Italų patrijotas Riccoli Ga
ribaldi paskelbė, kad už dvie
jų savaičių Italijos kareivįja 
bus pilnai sumobilizuota. Ta
da turės įvykti didelės per
mainos. Jeigu Italijos valdžia 
iki tam laikui nuspręs stoti į 
karę su Austrija ir parems 
talkininkus italai tų sutiks su 
džiaugsmu, bet jeigu valdžia 
po senovei pradės laukti, tai 
Italijoj sukils revoliucija. Ita
lijos gyventojai ilgiau nebe
lauks. Karės sunkenybės per 
daug vargo pagamino, žmonės 
neša didelius nuostolius ir vai 
džiai pasilieka tik paskelbti 
karę.

ČEKAI BADAUJA. 
Visoj Čekijoj baisus badas,

visur trūksta duonos. Čekijos 
miestuose dažnai pasitaiko su
mišimai, kuriuos kareiviai

HOLANDIJA PRO
TESTUOJA.

Iš priežasties vokiečių pa
skelbtos Anglijai blokados ir 
vokiečių' laivams sumanius 
slėpties po neutralių valstijų 
vėliava, tame skaičiuje ir II > 
landijos, pastarosios valdžia 
griežtai prieš tai užprotesta- 

Už sunaikinimų kokiovo.
nors Holandijos laivo jūrėse 
turės atsakyti Vokietija.

KARDINOLAS GIBBONS 
APIE PASAULIO GALĄ.

Kardinolo pažįstami užklau 
šia jo ar dabar neatrodo taip, 
kaip raštas šventas sako, kad 
tauta sukils prieš tautų ir bus 
nuliūdimas visame pasaulyj ir 
tas bus ženklu, kad nebetoli 
svieto pabaiga. “Taip, atsa
kė kardinolas Gibbons. Ži
nios iš Europos baisios. Tik
tai pagalvokit, kų reiškia nu
skendimas Titaniko palyginus 
su dabartinės karės nelaimė
mis. Tada Žuvo 1,000 žmonių, 
o karėj kiekvienų valandų žų- 
sta 10,000 tūkstančių”.

CARRANZA PRALAIMĖJO.
Generolas Obregon, Caran- 

zos kariuomenės vadas aplei
do su savo kariuomene Meksi
ko miestų. Vilios kariuomenė 
sumušė Carranzos armijų ir
200 iš jų užmušė.

J. E. Vilniaus Vyskupijos 
Administratoriaus išleido cir- 
kuliaraų į klebonus, kad sau
sio 18 d. parinktų aukų savo 
bažnyčiose Lietuvių Draugijai 
šelpti nukentėjusiems dėl ka
rės. Sausio 11 dienų kiekvie
nas klebonas apgarsins iš sa
kyklos apie aukų rinkimų se
kantį sekmadienį t. y. sausio 
18 d.

RUSIJOS AUKOS LIE
TUVAI.

Saratove, dėl karės nuken
tėjusiems lietuviams surinkta 
1,000 rublių.

Nižniame Novgorode gruo
džio 21\ ir 22 d. čia rinkta au
kos nukentėjusiems dėl karės 
žmonėms Lietuvoj ir Lenkijoj. 
Renkant išparduota apie 150,- 
000 “Kalėdų žvaigždelių”, 
tikimasi, kad surinkta daug 
pinigų.

IŠ AMERIKOS.
AKIS UŽ AKĮ.

Vienas Jungt. Valst. sena
torių užrebižinių reikalų ko
miteto posėdyje apreiškė, kad 
Vokietijai sunaikinus bent vie 
nų Amerikos prekinių laivų, 
Jungtinės valstijos turėtų pa
imti po savo globa visus vo
kiečių laivus, kurie randasi 
Jungtinių Valstijų uostuose. 
Tos patuos nuomonės laikosi 
ir kiti komisijos nariai. Tas 
labai būtų panašu į galimų ir 
labai aštrų nesusipratimų 
tarp Vokietijos ir Jungtinių 
Valstijų.

DVI GALVOS VIENAME 
MAIŠE.

Detroito miesto vienas žy
das senų drapanų rinkikas 
vienoje mažesnių gatvelių ra
do maišų, kuriame buvo indė- 
tos dvi: vyro irmoters galvos, 
dvi kojos ir viena ranka. Ne
toli tos vietos, kur buvo su- 
įastas maišas, policija užėjo 
sudraskytų drapanų šmotu
kus. Policija ieško žmogžu
džių.

KARUZO APSIVERKĖ

PADEREVSKIS ATVA
ŽIUOJA AMERIKON.

Iš Šveicarijos žada Ameri
kon atvažiuoti lenkų garsus 
muzikas Paderevskis. Jisai 
keliauja Amerikon sukelti 
amerikiečių tarpe daugiau žin 
geidumo savo tėvynės reika
lams ir papasakoti, kas Lenki
joj dedasi kalės laiku.

su ginklo pagelba malšina. APLEIZDAMAS AMERIKĄ
Altohlau mieste 400 moterų 
su mažučiais vaikučiais paren 
gė badaujančių procesijų ir 
meldė pas valdžių susimylėji- 
mo. __

NUOSTOLIAI JŪRĖSE. 
Anglų prekinis laivas “Dul-

wich” nuskendo keliaujant iš

Garsus italų dainininkas En
rikas Karuzo turėjo paskuti
nį savo vakarų New Yorke. 
Jisai išvažiuoja į Monte 
Karlo. Už kiekvienų vakarų 
Amerikoj Karuzo gaudavo po 
2,500 dolerių. Monte Karlo 
jisai tegaus tik 1,700 dolerių. 
Jisai pasakė, kad labai neno-

d '
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UŽDARYTA 80 SMUKLIŲ.
Dės Moines miesto valdžia 

nebesutiko duoti saliūninin- 
kams leidinio ant smuklių.
Tokiuo būdu 80 smuklių tapo 
uždarytos.

NAUJAS IŠRADIMAS. 
Alfredas Mueller St. Louis

miesto chemikas pagarsino, 
kad jam pasisekė surasti nau
jas būdas, kaip padaryti an
glius be dūmų ir gauti dau
giau šilumos nuo tokių anglių.

IŠ LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
NUKENTĖJUSIEMS J>EL

KARĖS ŠELPTI.
Komitetas nutarė paskirti 

Virbalų, Lebkauskienę, Vado- 
klaitę, Rucevicienę ir kun. 
Bieliauskį tirinėti vilniškių 
padėjimo, kurie ješko pašal
pos.

Šelpimo darbui organizuoti 
Suvalkijoj pakviesti J. Pode- 
ris, Jok. Šernas, Pr. Penkai- 
tis. Draugija gavo iš vyriau
sybės pasiūlymų pristatyti 
Suvalkų gub. nukentėjusiems 
grūdų. Tam pasiūlimui ap
tarti kviečiami to dalyko ži
novai: Vosylius, Ruokis, -. 
J. Vailokaitis, Smilgevičius, 
A. Stulginskųs.

M. Yčas ingaliotas važiuo
ti į Kuršo miestus aukų rin- 
lu inui organizuoti.

Draugijos skyriai atidaryti 
Naumiestyje, Palavėnyje, Ši
lavote, Valkininke, Marijam
polėje, Švenčionyse, Švenčio
nėliuose ir Viekšniuose.

Iš Draugijos kaip praneša 
“Lietuvos Žinios” išstojo šie 
žmonės: V. Dūmos narys M. 
Januškevičius, V. Dūmos na
rys P. Keinis, pris. adv. A. 
Bulota, A. Bulotienė, V. 
Graurogkienė, J. Zymontienė, 
pris. adv. J. Vileišis, pris. 
adv. Sleževičius, V. Juodišins 
ir J. Šaulys.

IŠ TURKIJOS VARGŲ. 
Turkija užgavo garbę Grai

kijos pasiuntinio Konstanti
nopoly j Pamrso, kuris tuojaus 
apleido Turkijų. Graikijos 
valdžia reikalauja, kad Turki
ja atsiprašytų, bet ligšiol tur
kai tyli.

KIEK KAŠTUOS KARĖ 
1915 METAIS.

Anglijos kancleris Lloyd - 
George vienoje savo prakal
bų, pasakytų atstovų rūme, 
Londone, pažymėjo, kad karės 
išlaidos bėgančiais metais bus 
labai didelės, nes vargiai už
teksiu 10,000,000,000 dolerių 
kariaujančioms valstijoms, 
kad padengus lėšas.

KYNIJOS SANTYKIAI SU 
JAPONIJA.

Kynijos valdžia visus Ja
ponijos reikalavimus atmetė 
ir pranešė Japonijos valdžiai 
neduosianti jokių privilegijų 
japonams. Jeigu Japonija 
nori ingyti intekrnės Kynijoj, 
tegul ginklu jas ingauna. Ky- 
nai tikisi, kad prisiėjus rei
kalui jiems pagelbės Jungti
nės Valstijos.

OSCAR n

Skandinavų - Amerikos linijos garlaivis Oscar II, ku
riuo iš New Yorko išplaukė kun. M. Gustaitis. Paklido 
gandas, kad Sis laivas nuskendo, bet paskiaus paaiškėjo, 
kad jį nusivežė anglų kreiseris prie Orkney salų dėl per
žiūrėjimo jo intalpos. Kas link tolesnio likimo Oscar II, 
nėra jokių žinių.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
ŠAUKIA NAUJOKUS 

1915 METŲ.
Caras išleido įsakymų su

šaukti naujokus, kurie šiemet 
rudenį turėjo stoti kariuome
nėn. Karės metu paskubin
ta ankščiau šaukti t. y. ne ru
denį, kaip ramiu laiku esti, 
bet dabar, nuo sausio 15 d. 
iki vasario 15 d. šių metų šau
kiami visi naujokai. Įsaky
ta yra pririnkti šiemet 585,- 
000 naujokų visoj Rusijoj. 
Vilniaus gubernatorius vidaus 
dalykų ministerio nusprendi
mu išleido paaiškinimų apie 
naujokų rinkimų Vilniaus gu
bernijoj. Tarp kit-ko pasaky
ta yra, kad paskutinis naujo
kų šaukimas Vilniaus mieste 
ir pavietuose atsibus vasario 
22 d. Liosų nebus. Priimti 
liepiama visus, neturinčius 
palengvinimų lygiai ir turin
čius ketvirtų, trečių ir antrų 
lgotų, žydus imti net ir pir
mos Igotos. Neatidės toles
niam laikui stojimo kariuo
menėn ir tiems, kurie nori pa
stoti į dvasiškių eiles. Naujo
kai Vilniaus miesto ir pavie
tų turi susirinkti į taip vadi
namų “zbornų punktų” vasa
rio 24 dienų 1915 m.

Iš LIETUVIŲ GYVENIMO 
AMERIKOJE

LONDONAS.
2 d. sausio šv. Kazimiero drau

gija laikė bertaininį susirinkimų. 
Labai mažai iš' narių neatėjo i 
susirinkimą, o jiema reiks užsi 
mokėti pabaudos pagal įstatus.

Pirmiausia draugijos komite
tas išdalino nariams ateinan
tiems metams mokesnių knyge
les. Kapitalas šios draugijos už
augo ligi 321 svaro sterlingų. Iš 
Silwertono (Londono priemies
tis) pranešama, kad jų kuopa 
turėjusi nuostolių, bet plačiai 
apie nuostolius neparašyta. Pa
galiai buvo rinkimai naujos 
valdybos ir apkalbami draugijos 
reikalai. Tvarka užlaikyta ne
blogiausia.

3 d. sausio atsibuvo Iv. Kazi
miero parapijos bertaininia susi
rinkimas. Žmonių susirinko kaip 
paprastai. Prieš svarstant reika
lus klebonas kun. Matulaitis iš
davė atskaitą, kiek sudėta aukų 
lietuviams nukentėjusiems nuo 
karės. Viso suaukota snviri 27 
svarai sterlingų; klebonas pra
nešė, kad apie 20 svarų jau ii- 
siųsta Lietuvon.

Toliaus buvo skaitomas para
pijos reikalų protokolas ir visų 
priimtas. Paskui buvo išduotos 
skaitlinės ineigų ir išeigų. Kaip 
paaiškėjo, tai ineigos 'didesnės



Vasario (Feb.) 25, 1915. N. 9. DRAUGAS
už "Išeigas; išskyrus skolą, at
mokėtą pereitais metais, už baž
nyčią skolos dar lieka 2 tūk
stančiai ir 100 svarų sterlingų. 
Keikia intikėti, kad lietuviai ne
užilgo išsimokės skolas ir turėt 
nuosavią bažnyčią. Toliaus buvo 
rinkimai naujo parapijos komite
to. Slaptu balsavimu pirmininku 
tapo išrinktas Ignas Urbaitia, 
raitininko paliko tas pats, kasi
ninkas išrinktas tas pats, bet ne
ilgai žada taruauti, vėliau reikt 
išsirinkti kitą.

Po apsvarstymo parapijos rei
kalų, kai-kurie pasiūlė apkalbėti 
kliubo reikalus. J. Oželis inešė 
sumanymą prašalinti iš kliubo 
svaiginamus gėrimus, mat, sulyg 
jo, dabar yra tokių, kurie atsi
sako prisidėti prie kliubo, kam 
tenai laikomas alkolis — rudis ir 
baltakė. Šitam pritarė ir Danse- 
vičius ir klebonas kun. Matulai
tis. Ant galo klebonas, norėda
mas surinkti narių nuomonę, 
patarė išsiskirti į dvi pusi, vy
rams, kurie apsiima mokėti po 8 
penus, o merginoms ir moterims, 
kurios apsiima mokėti po 4 pe
nus mėnesinės, kad kliubas lik
tų be svaiginamų gėrimų, at
sistoti į vieną pusę, _ o priešin
giems j kitą pusę. Pasirodė, kad 
priešingų suvis mažas skaičius, 
bet ne dėlto, kad nepritartų ab
stinencijai, bet bijo mokesnių 'už
sikrauti. Kilo net smarkūs ginčai 
delei kliubo klausimo. Klausimą 
galutinai išrišti nutarta padaryti 
kitą susirinkimą.

Kalnaverti*.

resuojasi, nes kiekvienas prisidė
jęs šiton organizaeijon yra pa
tenkintas, jos uždėta banka mo
ka didesnius nuošimčius, kaip 
syetimtaučių. Banka uždėta 2 d. 
vasario, 1909 m. Inkorporuota 
Ohio valstijoj su $250,000.00 
kapitalo. Už padėtus pinigus mo
ka 5 nuošimtį, ftėrininkus priima 
visiškai lengvomis sąlygomis, 
įsimokėdamas po 25 c. savaitėje 
kiekvienas gali patapti šerinin- 
k«.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvai
tė turėtų suprasti naudą šitos or-

eigose, arbą kas dar blogiau: pri
imti kokį nors sakramentą tenai 
— nelaimė tam, nes toks užsi-z
traukia R. K. Bažnyčios bausmę pričiulpusiomia 
vadinamą “ excomunica ”, Brad- 
gūs tad wesvilliečiai, nors sykį 
jąti pagalvokite: ką darote ir 
kas jūsų laukia.

Artimas.

prakilnios moterys ir merginos ir 
nebereikės jums rieties su viso
kiomis “socijaliatiiko” raugo 

dukterimis ’ 
Volungė!!*. 

ATHOL, KAM.
Sausio 8 dieną Atholio Blaivi

ninkų 24 kuopa surengė pobaž- 
nytinėje salėje vakarėlį, iš kurio 
gryną pelną paaukavo Tau^ps 
Fondui. Visųpirmu vaidino ko

pas
ELIZABETH, N. T.

Nesenai buvo liūdnas atsiti- medi j ėlę “Nesipriešink”;

svečių, kurie prisigėrę pradėjo 
ganizacijos. Augydami lietuviai j vaidus kelti, o jaunavedžiui mai- 
savo kapitalą nelobdys vien sve- daujant, kad susilaikytų, vienas

kimas lietuvio vestuvėse iš prie- kui choras padainavo keletą dai- 
žasties apsilankymo nekviestų nelių. Vietinis klebonas pasakė

prakalbą apie alkolinių gėralų 
kenksmingumą ir ragino arba 
suvisai nevartoti tu gėralų, ar

timtaučių, bet lobs jaatys ir tuo
mi pastūmės savo tautą pirmyn 
progreso keliu.

Rašt. P. Selickaa.

ROCKFORD, ILL.
31 d. sausio Roekforde atsibu

vo pirmos, lietuviams pataikin
tos, iliustruotos apie Europos 
karę paskaitos. Jas parengė 
Rockfordo Tautos Fondo Komi
tetas naudai vietinių lietuvių, 
kad duoti aiškesnį supratimą 
apie tą baisiąją karę, o pelną 
skiriant nuo karės nukentėju
siems lietuviams.

Paskaita gerai pavyko, nors 
diena buvo lietinga ir slidūs ta
kai, bet žmonių susirinko dailus 
būrelis. Apmokėjus visus iškai
čius, $5.50 atliko Tautos Fondui.

Žmogus.

bažnyčią. Taip-pat geri katali
kai piktinasi, kad agitacija dėl 
naujos parapijos varoma ir po 
smukles: “smuklė, mat, ne vie
ta parapijas tverti”. Kuomet kle
bonas per parapijonų susirinkimą 
užklausė ar daug yra norinčių

silpno savo tikėjimo pažinimo ir 
dabar nei nenumano, kad yra 
išnaudojami (ir apgaudinėjami. 
Westville’s -istorijoj apsireiškė 
didelė žaizda mūsų tikybinio gy
venimo: daugelis mūsų katalikų 
mato ir supranta tik patį pavir-

naujos parapijos, tai tik apie aš-.šių tikėjimo, neįsigilindami nei
tuomi asmens pakėlė rankas, kiti 
gi balsavo priešingai (susirinki
me dalyvavo apie 650). Žinoma, 
agitacija vistiek nenustoja, vie
na, užsikirtimas, gi antra, “iš ša
lies” kurstoma.

Na, bet-gi tas tuomtarpu ne 
I taip svarbu.,Vietiniai lietuviai

kiek į jo turinį ir dvasią. By tik 
kas pasiskelbė kunigu, moku su- 
kalioties aplink altorių, dar šiaip

•sfUUUJH} U-U 'Vd-dlV) SOUlJtjaUI 
4B SA'jdĮOUI iB([01J,(U nBlUniip UBt’ 
dirba daugiausiai naktimis, kada 
visi apleidžia dienos darbą, pa
lieka visur tylu, nešvaru, ti ii 
ponų raštininkų rūmai, erdvas 
kambariai, dailios marmuro grin
dys, tartum, po audrai laukia 
atmainos. Tada mūsų lietuvaitės 
valo tuos kambarius nuo 11 ligi 
6 v. ryto. Visgi čia šiaip taip pra-

taip pabyloti iš sakyklos — ir jis Į gyvenama, darbo dar užeinama 
nebatskirs paprasto šarlatano' »r ne taip baisu, kaip mažuose 

miesteliuose.
18 d.

nuo katalikų Bažnyčios kunigo: 
jis eis tam suvedžiotojui ir savo 
nuodėmes išpažins, ir šliubą pa- gerb. svečias kun. M

sausio mus

taip smarkiai smogė stiklu j gal
vą, kad pastarasis po 15 valan
dų numirė. Tegul bUs visiems 
peaspėjiraas, kad padaužų nerei
kia išanksto įsileisti.

Titą dieną buvo apsilankęs 
pas mus kun. dr. M. Gustaitis roles ir gyvai vaidino. Juokų bu- j kurie 
parinkti auką mergaičių progi- — * - - • -- * - 1

liūdi mirtį a. a. kun. J. Žebrio, jin,s' ir vaik}* Prie krikSt0 nuneš, Turėjo prakalbas.

aplanko
Gustaitis.

Gerbiamas
ba mažai vartoti, kad niekados, kur1j daugelis čionai pažinojo ir nci nepaklausdamas savęs, ar kalbėtojas labai aiškiai priparo-
nepasigerti.

Paskui atvaidino antrą kome

LAWRENCE, ME.*)
Šią žiemą teko aplankyti ke

letą lietuviškų vakarų. Aprašyti 
juos neteko, mat, rašant į laik
raštį turi visus išgirti, o jei nu
teisi sulyg sąžinės, žinok, šnai
ravimų neišsilenksi.

Sausio 30 d. “Birutės* Kliu
bas surengė vakarą su vaidini
mu. Net gaila, kaip pamatai 
bailų lietuvišką ^ktor ių-aktorę ” 
scenoje. Nusigandęs, nei kalbėti 
gali, nei judėjimus parodyti. Ži
noma, ne visi tokie bailūs ir ne
visi taip nevykusiai roles išpil
dė.

“Birutės” vakaras buvo su
rengtas T. Gelbėjimo Fondo 
naudai. Delei bedarbės ir blo
go oro, o taip-pat ir delei kliubo 
krypsnio, kuris pastaruoju lai
ku pradėjo pūsti į vieną švilpu
ką su mokytais rėksniais “cici- 
likais” tai žmonės nelabai to
kius palaiko.

Grinorius.

MONTREAL, CANADA.
.Šiais metais Quebec’o provin

cijoje paduotas į legisleturą įne
šimas, kad sumažinti gėrimų par
davinėjimą. Sausio 19 d. sesija 
svarstė tą padavimą ir pripažino

mnazijai Marijampolėje, tečiaus 
mažai randasi žmonių, kurie nxu 
vokia, kam moterims reikalin
gas apsišvietimas, užtai ir aukų 
mažai sumetė, rodos, apie $12.00, 
o žmonių buvo pilna salė ir pra
kalbos giliai skverbėsi . atmin
tin. "

Parapijonai labai nudžiugo, 
kada rišgirdo savo jauną kuni
gą besakant lietuvišką jj&mok- 
slą. Mat, kunigas yra čia gi
męs, čia mokslus baigęs, už tai 
labai prastai vartojo lietuvių 
kalbą, bet dabar jau pramoko.

Vietini*.

CLEVELAND, OHIO.
Šv. Jurgio parapija vis įsigy

vena daugiau turto ir žmonių 
17 d. sausio atsibuvo metinis

.jos susirinkimas. Parapijos ko 
reikalingu išklausyti meldimo, i mitetas išdavė metinį raportą.
Dėlto Montrealyje ateinančiame 
gegužio mėnesyje ‘panaikins ant 
visados 73 smukles, o 1916 me
tais vėl panaikins 50 smuklių. 
Kad Montrealyje randasi 450,273 
gyventojai, tai ant tokio skai
čiaus žmonių sumažinimas 123 
smuklių, turi didelę vertę.

Ačiū Blaivininkų pasidarbavi
mui — jie suteikė šio miesto gy
ventojams didelę gerovę.

Blaivininkas.

,, OA^i

■T. LAURENT COLLEGE.
Kai-kada minima, kad vietinių 

mokinių tarpe gyvuoja S. L. R. 
K. M. A. Vl-ta kuopa. Šių metų 
naujam bertainiui prasidėjus at
gijo lr josios veikimas. Sausio 
24 d. turėjome susirinkimą, ku
riame išrinkome naują valdybą. 
Naujai išrinktas pirmininkas p. 
D. V. Jakaitis išreiškėĮ labai 
puikią mintį, kaip turės kuopa 
veikti. Bus atkreipta ypatinga 
doma į prisirengimą darbuoties 
tautiškoje dirvoje. O mokykloje 
turime užlaikyti vienybę ir pa
remti vienas kitą visokiuose rei
kaluose.

Raštininkas.

MONTREAL, CANADA.
Sausio 17 d. vietinė Blaivybės 

draugija “Rūta” turėjo susirin
kimą, žmonių nedaug tesusirin
ko, tur būt todėl, kad oras pa
sitaikė nemalonus. Atidarius su
sirinkimą bnvo išduotos atskai
tos ir paaiškintas draugijos sto
vis. Po to kun. Vyšniaukas pasa
kė gražią prakalbą, ragindamas 
rašyties į blaivybę ir nurodė 
blaivybės gerus vaisius. Paskui 
paaiškino Amerikos Blaivininkų 
Susivienijimą ir kvietė žmonės 
sutverti Pilnųjų Blaivininkų 
kuopą. Toliau kalbėjo p. Ba- 
jorinas, mokinys. Jis išaiškino 
alkolio kenksmingumą ir kokias 
nelaimes girtuokliai užsitrau
kia ant savęs ir savo šeimynų 
ir kad tos nelaimės krinta net 
ant visos mūsų tautos. Susirin
kusieji suprato Blaivybės nau
dingumą ir linkėtina, kad užsi
dėtų Blaivininkų kuopą.

Blaivininkas.

WESTVILLE, ILL.
Sausio 22 d. mirė senelė Karo

lina Milenienė, pagyvenusi ant 
šios ašarų pakalnės 101 metus. 
25 d. sausio buvo labai iškilmin
gai lietuvių katalikų kapuose pa
laidota. Velionė paėjo iš Kau
no gub. Smilgių parap. Lai būna 
lengva, tau senele, šios šalies pil
koji žemelė.

Darbai šiuo laikn kiek page
rėjo. Anglių kasyklose dirbama 
po 4—5 dienas savaitėje.

A. B. Vaitkų*.

CLEVELAND, OHIO.
Clevelandiečiai nei kiek nepa

silieka nuo augščiau pakilusių 
kultūroje kitų lietuvių kolonijų.

Sausio 3 d. atsibuvo 6-tas me
tinis Lietuviškos Namų ir Pas
kolos Dr-atės susirinkimas. Iš 
praeitų metų prokotolo paaiškė
jo, kad 1914 metais už paskolin
tus pinigus nuošimčiais įplaukė, 
$2,834.93. Per visas sesijas pub
lika užsilaikė kuoramiausisi. 
Matyti žmonės šiaja dr-ste inte-

•) Pradžia šitos koresponden
cijos buvo indėta 8-me “Drau- 

/ go” numeryje, o pabaiga, per
apsirikimą, pasfiko. 
diiame ištisą. Red..

A t spau-

jo pamokslų praeitą Adventą gir-1 ^am j° patikėtam žmogui davė dė reikalingumą moterims mok 
j dėjo. Nušovimas garbingo New Įkas valdžią visą tai daryti. Pąs-1 bIo. Pasakė, kad skursta tauta 

he apšviestų moterų, gerų mo
tinų. Užtai kvietė šelpti mergai- 
čių progimnaziją Marijampolėje, 
kuri auklėja Lietuvai apšviestas 
moteris. Kalbėtojo žodžiai klau
santiems patiko ir padarė gilų 
įspūdi, nes sudėjo aukų minėtai 
įstaigai liet $100.00. Nevvjorkie-

dijėlę “Kurčią žentą”. Abu vei- Britaino klebono yra skaudžiuįkui seka nelaimių visa vir- 
kalėliu pavyko gerai atlikti, nes smūgių Amerikos lietuviams, I1 iuė: žmonės auga be tikro krikšto,
aktoriai buvo gerai išmokę savo kurįaaį buvo vienas iš pirmutinių, Poros gyvena paleistuvystėje, iŠ-

I no i «* CHrirn i o T-- 1—..   i _ __ X * j.  ______ . ‘ .  __ __ _

organizavo šios šalies lietu- pažintys. komunijos — viena ne
dora komedija.

Ir pataisyti tą baisų blogumą 
yra nepaprastai sunkus dalykas. 

! Reikia pakreipti atkaklias žino

vo nemažai. Ant galo M. Andre- vius ir pltttino tikėjimišką ir tau-
liunytė, išėjusi su naščiais ir M/tiSk, 8Usipratimą.
Urbonytė pasakė monologą “Pir-i e ■ A j ......•i • , i »», m- □ • , .. Sausio 4 d. mirė Al. Karpavi-miaus išsimokyk ! Tiedvi labiau- x •» i v. . .. ,. .... (ims iš Stakliškių, Vii. gub., sau-, ......... . .

""..... ... . . .......... ėje užmuštas Juo- 1111,1 8ir^ls Prie ^ievo> Pne tiesos, : čiai jau supranta savo tėvynės
iš Laukių parap reik^a apšviesti protus tikro ti-, veikalus ir juos gausiai remia.

•lai prijuokino publiką, , . . , ,. , .o . x T «1° 4 d. dirbtuvSausio 10 dieną atsibuvo S. L.
R. K. A. 110 kuopos susirinki
mas, ant kurio buvo išrinkta
nauja valdyba. Pirmininku išrin
ko Klemensą Monstavičių, rašti
ninku — Antaną Baroną, vie
tinį vargonininką ir iždininku 
paliko tą patį — Stasį Augšti- 
kalnį. Kuopa turi apie 70 narių. 
Nutarta surengti prakalbas su 
šokiais, o ant prakalbų pakvies
ti gerb. kun. Jakaitį.

Sausio 13 dieną klebonijoje at
siliko šv. Kazimiero Pilnųjų Blai
vininkų 24-tos kuopos susirinki-

zas Jasevičius 
Kauno gub. — Vasario 3 trau
kinys suvažinėjo berenkant ang
lis Agotą Laščinskienę iš Varė
nos, Vii. gub. ‘ ' < J. H.

EXPORT, PA.
Vasario 6, 7 ir 8 d. vietinėje 

katalikų bažnyčioj' atsibuvo 40 
v. atlaidai. Klebonui kun. Alioy- 
zui Jurgučiui pagelbori atvyko 
kun. S. Čepanonis, kun. J. Vaiš
noras, kun. A. Šimkevičia, kun 
M. Kazėnas, kun. Abromaitis ir

kejnno šviesa. Tam visam reikia 
ir Dievo ypatingos malonės, ir il
gu metų uolaus darbo pilnai pa
sišventusių kunigų.

Apsaugoji Viešpate lyek vieną 
mūsų koloniją nuo tokios nelai
mės, kokia ištiko pernai metais 
NVestville’s lietuvius.

Moka, taip-pat, ir prakalbose 
mandagiai užsilaikyti.

Nevvjorkietė.

Sužinojome, kad parapijos pini
gų yTa, į banką padėtų, 22 tūk
stančiai dolerią. Žadama statyti 
naują bažnyčią. 19—20—21 die
nomis sausio atsibuvo 40 vai. at
laidai. Šimtai žmonių atliko iš
pažintį ir apsirūpino šv. Sakra
mentais.

Šv. Jurgio par. mokslainė* 
auklėtiniai, auklėjami seserų mo
kytojų, rengia lietuvišką vakarą. 
Vaidins “Gyvenimą šv. Agnie
tės”. Darbuojasi rparčiai taip- 
pat kai kurios lietuviškos drau
gijos.

Darbai nusmukę.
M. A. Buzaitis.

WESTVILLE, ILL.
Kaip vietinis anglų laikraštis 

praneša: paskutiniuoju laiku iš 
lietuvių neprigulmingosios baž
nyčios, ant laisvamanių kapinių 
tapo palaidoti du AVestville'je 
gerai žinomu lietuviu: 1. Juoza
pas Kirdeikis ir 2. Kazys Bi
tė abudu jie pirmiau buvo Ry
mo—Katalikų.

Pirmasis iš jųjų, Juozapas Kir
deikis buvo net ir geras katali
kas ir jeigu pastaruoju laiku pri
sišliejo prie neprigulmingųjų — 
benebus tik čionai keitė p. Julio 
Koncevičiaus, dabartinio nepri- 
gulmingujų vargonininko — ii* 
kuris yra vėlionies J. Kirdeikio 
svogeriu.

Kas dar liūdniau, kad kai-ku- 
rios Westvilles moterėlės, kurių 
nabašninkai vyrai pavyzdingai 
gyveno ir tikrai katalikiškai mi
rė, šiandien jau priėmusios šliu- 
bus neprigulmingųjų bažnyčioje, 
gyvena būk tai moterystėje, ka
da ištikrųjų Rymo-katalikų baž
nyčios ir Dievo akyse josios gy
vena svetimoterystėje. Kiekvie
nas R.-katalikas privalo gerai ži
noti, jog R. katalikas neprigul
mingųjų bažnyčioje jokių sakra
mentų priimti negali, kadangi jų 
visai ten nėra. Priešingai, »jeign 
R. Katalikas panorėtų dalyvauti 
neprigulmingiijų bažnytinėse ap-

kun. J. Misius. Lietuviškai pa-, 
maa. Reikia pažymėti su apgai- mokslus pasakė kk g Cepan0. . 
lestavimu, kad narių skaičius
ąetiktai ne auga, bet mažinąs.
Ypač kai-kurie vaikinai pabėgo, 
norėdami skystimėlio ragauti.

MELROSE PARK, ILL.
21 vasario 1915 m. Švento Jono 

Krikštytojo Dr-ja turėjo prieš- 
i metinį susirinkimą, kuriame bu- 
, vo išrinkta valdyba.

CAMBRIDGE, MASS.
. Gana dažnai būna žinelių laik

raštyje iš mūsų miesto, bet,jų :e 
yra, tik gaila, kad mažai yra ra
šančių.

Nuo spalio mėnesio praėjusių 
metų, mūsų mieste apsireiškėi 
tikrasai jaunuomenės atsibudi
mas — uoliai pradėjo darbuoties 
katalikišljai-tautiškoje dirvoje: 
susitvėrė kelios naujos draugi-Buvo paduotas sumanymas pa

imti kokį katalikišką laikraštį į jos. blaivininkų kuopa, ‘"Vyčių” 
,„inuui(iB „kun' j1 draugijos organu. Visi niūriu noru į kuopa turinti apie 80 narių, 

dfeRškri’"kun. Abromaitis IHnt t0 !^k° ir„nu*arė Paunt.* į merginų draugija, vardu Marijos

I nis ir A. Šimkevičia, lenkiškai 
! k. k. J. Vaišnoras ir 
sius, ai
iš Pittsburgb, Pa. Ex porte ran-

Net jau galiūnus pradėjo lauky- dasi žmonių įvairh? tautl?, at. 
ti. Kiti aptingo ant susirinkimo < ykusių j jj užkarapj knistį8 ang.

organu “Draugą”. Organo rei
kalų vedėju išrinktas A. Jašins-

Magdelanos turinti apie 80 narių 
ir vaikų Arkaniolo Gabrijieliaus 

kas. Toliau buvo aiškinta apie Į[draugija. Visos aukščiau minėtos
ateiti, o kai-kurie tai ir 60 centų
pasigailėjo inmokėti į kasą. Į 
valdybą paliko išrinkti: pirmi
ninku — Rapolas Kumštis, pro
tokolų raštininku — A. Lasevi- 
Čius, finansų raitininku — V.!

kasyklose. Lenkų bus gal 
daugiausia, katalikų bažnytėlė 
tatai yra lenkų nuosavybe. Lie
tuvių vargiai rastumei 40 šeimy
nų, kurie gali pasidžiaugti turi 
kleboną savo tautieti, nors pa-

lių

MatuRs, įninku - klebonas .mokslus prigimtoj kalboj teiš.
girsta tik per atlaidus. Girdėjau, 
kad kun. A. Jurgutis rengiasi I

kun. P. Meškauskis.
Nutarta prieš užgavėnes pada

ryti vakarėlį su tautiškais šo- ; pradėti sakyti lietuviškus pa-

isisteigimą Vyčių kuopos ir jos 
i veikimą. Visa draugija pasiža- 
I dėjo remti Vyčius. Vyčių Drau
gija laiko susirinkimus italų baž
nytinėje svetainėje. Italų kuni
gas paaukojo labai puikią spin- 

! tą knygoms laikyti ir už svetai
nę nieko nerokuoja. Vyčių veiki
mo pradžia labai graži. Turi kny-1

draugijos, galima sakyti, lank
ty ui uodamos ruošia nedėldieniais 
gražius pasilinksminimus, nuo 
Kalėdų ligi gavėniai beveik nė
ra to nedėldienio, kad kuri nors 
draugija nebūtų surengusi kokio 
vaidinimo arba koncerto su žais
mėmis. 10 d. sausio dr-stė Arka
niolo Gabrijieliaus pusėtinai sū

NEWARK, N. J.
Sausio 23 d. š. m. vietos šv. Ce

cilijos choras turėjo koncertą. 
Koncerte dalyvavo šv. Cecilijos 
choras, “Sietyno” ir Jeraey Ci
ty bažnytinis choras. Buvo dai
nuojama duetų, solo ir tt. Kon
certe visus aplenkė šv. Cecilijo* 
choras, kaipo seniausias, jau ge
rai susidainavęs ir vedamas ga
baus mokytojo p. A. Radzevi
čiaus. Po koncertui buvo išlai- 
mėjimai. Pelnas nuo išlaimėjimu 
ėjo Tautos Fondan. Tautos Fon
do komitetas paskutiniame savo 
susirinkime nutarė, kad surink
tus pinigus pasiųsti kuograičiau- 
šiai Centro kasininkui. Komite
tas ligšiol yra surinkęs 700.00. 
Taip-pat nutarta “Lietuvių Die
ną” (4 d. kovo) apvaikščioti iš
kilmingai: užkviesti visas Netv
arko, ir apielinkės draugijas 
(išskiriant “cicilistų kuopą). 
“Scenos Mylėtojų” draugija, ku
ri buvo skyrus pusę pelno, lig- 
iiol vis užlaikė, nutarė tuojaus 
perduoti $5.00 T. F. kasininkui. 
Sv. Jurgio dr-ja ir-gi dalį pelno 
nuo baliaus, $60.00, paskyrė į 
T. F. (Ši dr-ja jau seniau yra 
aukovusi £25.00.) Taip-pat yra 
paaukavę T. F. ir šios dr-jos: 
šv. Juozapo — 25.00, šv. My
kolo — $15.00 ir šv. Cecilijos 5- 
$5.00. I

Yra draugijų, kurios dar nėra 
nei vieno cento aukavę. Nežinia, 
ar jos taip ir paliks užpakalyje 
kitų, ar vėliaus pasistengs atsi
lyginti t

Pastaruoju laiku čia susitvėrė 
moterų ir merginų pagelbinė dr- 
ja vardu “Šv. Rožančiaus ”.
Jau šitai dr-jai labai puikiai se
kasi. Susitarus kelioms narėms, 
dr-js tapo uždėta 24 d. sausio. 
Ir be jokios plačios agitacijos, 
be išgarsinimo, sausio 31 d., lai
kant susirinkimą, atėjo ir pri
sidėjo 47 naujos narės. Ar dr- 
ja užgyvens viena, ar prisidės 
prie L. R. K. M. S., dar nežinia. 
Valio nevrarkietės, moterys ir 
merginos, kad jūa suaiprantate ir 
tveriate dr-jas ant tvirto krik
ščioniškai — tautiško pamato, 
prie karių galės glausties visos

kiais ir paskaitomis.'Nuo sureng
to vakarėlio gryno pelno liko 
$6.25. Iš kasosi (pridėjo $3.75 ir 
tuos $10.00 paūkavo Tautos Fon
ini.

mokslus kas mėnuo. Būtii nau
dinga ir teisinga, nes lietuviai 
lygiai su lenkais moka. ant užlai
kymo kunigo ir bažnyčios, kuri 
yra vienų tik lenkų nuosavybė.

Blaivininkas.! Vargonininkauja čia lietuvis 
varg. A. Mickus, kurs netingi pa
sidarbuoti, kaipo raštininkas, 
Susiv. kuopoje. Bažnyčioj turi

W0RCE8TEB, MA8S.
Sausio 28 d. Blaivininkų te-

atrališka kuopa vaidino 6 aktų [ neblogiausį chorą. Žinoma apie 
kun. J. Jakščio meliodramą! tautiškas daineles, lietuviškus 
“Tarp Dilgėlių Rožės”. Žmonių Į vaidinimus ir tt. sunku ir svajo- 
buvo pilna svetainė. Tarp aktų, ti tokiame užkampyje, kur len- 
buvo dekliamacijos; tarp tų at-, kai yra diduma, nors vargoninin- 
sižymėjo mergaitė V. Čiginskai- kui ir klebonui nestigtų ener- 
tė. Aktoriai atliko rolės pusėti- J gijos ir noro pasidarbuoti dali
nai, kai-kurie net labai gerai. Tu- j giau ant tautiškos dirvos. Ex- 
rinys veikalo labai-labai publi-i port’e turėtų sėdėti mūsų įni
kai patiko: klausėsi akyvai ir tautę “bajorai”, o ne kun. A.
buvo patenkinti, matydami sa
vo gyvenimą nušviestą abypu- 
■iai. Po teatrui mūsų knygius 
p. A. Ruseckas labai gražiai pa
dainavo. Vakaras duos pelno 
$73, — kuria paskirta naajai 
bažnyčiai.

Vasario 11 d

J. ir varg. A. M., kurių jaunos 
sielos trokšta darbo ir pasi
šventimo lietuvių naudai.

L. J.

WESTV1LLE, ILL.
Pas mus nekokios naujienos. 

Blaivininkų Te-' Kol AVestvillės lietuviai laikėsi

g?.UŽ.^ d°!^riU ’r. dUr-da ,ja (vadino dviejų veiksmų veikalą 
*Į mokslą”, sudainuota kelioli- 

dainų ir pasakyta daugybė
skaityti, kas tik nori. Mūsų ka
talikai gali pasigirti savo veiklu
mu. Bet, žinoma, nenori pasilikti 
savo veiklumu ir mūsų soeija- 
ilstai: jie kiek galėdami giriasi 
po savo laikra.štpalaikius, o virš
ui inėtas draugijas šmeižia išsi-

Ra
eilių ir sužaista tautiškų žaismių.

17 d. sausio buvo “L. Vyčių” 
prakalbos. Be dainų ir žaislių pa
sakyta daugel gražių monologų.
31 d. sausio toj pati draugija

juosę. vadindami jų narius gir- -suvaidilio trijų veiksmų veikalą
tuokliais ir smaJavyriais. Tuo 
tarpu patys nepažiūri savų rei
kalų ir nepraneša į laikraščius 
tokių žinių, kad, sakysime, vie
ną savo narį iš partijos išskyrė 
neva tai, kad girtuoklis. Te- 
eiau ir pats išmestasis ir kiti 
liudija, kad tasai ex-socijalistas. 
įstodamas į socijalistų partiją 
turėjęs 700 dolerių banke. Pa
buvęs apie porą metų socijalis
tų partijoj visus tuos 700 do
lerių pragėrė ir dar visą to lai
ko uždarbį, sakydamas, kam 
ma tų pinigų: įvykus soeijalis- 
tiškai tvarkai ir taip nebereikės. 
Bet soeijalistiška tvarka dar ne
įvyko, o jau tų 700 dolerių nebe- ■ 
ra vargšo kišenėje. Draugams gi j 
socijalistams patol buvo geras,

atrališka kuopa vaidina Šatrijos vis prie savo bažnyčios — tol jų ko( fundijo. Kai nebeturi iš ko j 
Raganos “Nepasisekė Marytei”.! tarpe viešpatavo meilė ir S1>tiki- fnndyti _ taį ap^aukė gįrtuok-' 

Blaivininkų draugija čionai Į mas. Bet štai. tarsi nelabasis koks liu 5r lank - partijos jau tada 
platinasi sparčiai. Dažnai rengia pasipainiojo, sukurstė didžiumą 1 npbp draugas bet tik girtuoklis.

parapijonų prieš katalikų kunigą į 28 visario 8 vai. vakare Mel- 
ir atsirado pas mus nauja, nepri-.,.ogp Park’e prie 23 ir Lake gat- 
gulminga parapija. Parapijai Sus- vja svetainėje bus (prakalbos, 
kilus j dvi pusi dingo žmonių la,‘jKalbėa Chicagiečiai: Julius Kau
pe ramybė. Lietuviai persiskyrė i pas jr p Qudas

prakalbas, teatrus, dekliamaci- 
jas, užlaiko skaityklą ir knygy
ną. Į naują valdybą pirmininku 
pateko p. Stasevičius, rašt. p.
Dzetoveckas, ižd. p. Grigaitis.

Sausio 17 d. kebonas buvo su
šaukęs parapijonis pasitarti apie neapkenčia, keikiasi, skaldo vie 
bažnyčios statymą. Palei klebono n i kitiem^ galvas, tąsosi po tyis-

dvi priešingi pusi. Vieni kitų j Antanas Jonča.

“Kova su girtybe.” Kai-kurie 
aktoriai savo gabumais nustebino 
publiką.

7 d. vasario dr-stė Marijos 
Magdalenos surengė vakarą su 
vaidinimu veikalo “Katriutė”. 
Čia pagirtinas narsumas mergi
nų — jos pačios atliko ir vyriš
kių roles. Kalbėjo taip-pat kelios 
merginos apsirėdžiusius vyrų 
drabužiais, pasakė monologų, 
eilių; viskas joms pavyko neblo
giausiai.

17 d. vasario vaikų dr-stė A. 
Gabrijieliaus rengia vakarą. At
vaidins komediją “Žydas ir 
Dzūkas” su įvairiais padailini
mais.

Lai būna garbė 
už uolų darbavimąsi
kai — tautiškoje dirvoje.

Cambridgictis.

jaunuliui
katalikiš-

NEW YORK, N. Y.
mus. Lietuvis, eidamas/ pro salį Xew York’as yra visam pasau^. 
lietuvio nebegali geromis ak’,nis J Jjui xinomįS miestas. Savo didumu 
pažiūrėti, žvairuoja, kaip į ir gražumu jis kiekvieną stebina, 
džiaasį neprietelį. Net gyventi latvės yra švarios, žinoma, ap- 
vieni su kitais bijosi. Tuos nesu- ]pnkjflnę kai-kurias vietas. Lai-

inešimą, nutarta statyti bažnyčią 
augštyn vertės apie $65.000. Dar
bas nutarta pradėti jau šią vasa
rą* jei parapijos kasoje susidės 
$25.000 iki pradžiai vasaros. Mi
tingo dieną Naujos bažnyčios | tikimus ir kerštus, ypač pakursto prįepla.ukos, fabrikai, dirbtu

vės. gelžkeliai gatvėmis ir viršfondae siekė $6.000. Tikimasi, 
kad reikalingieji dar $19.000 iki 
birželini susidės. Jo malonybė 
vyskupas davė jan ir leidimą sta
tyti bažnyčią.

Kadangi vietiniai lietuviai yra 
įvalea išsiskirstę, tai kai-kurie 
pradėjo ii numirusių kelti “iv. 
Pranciškaus parapiją”, vadinasi 
norėtų kitą bažnyčią statyti. Bet 
tvertojams tas darbas labai pras
tai sekasi, kadangi vieni gero 
vardo nustoję, kiti-gi seniai ant 
bažnyčios nemoks ir tik kitus 
ragina, kad jiems mokėtų. Gal 
vietiniai lietuviai ir pasistatys 
antrą bažnyčią, bet tik (kaip, 
kad daugumas girdėti šneka) 
kuomet pabaigs statyti pirmą

nuolat naujos atskalos vadas, 
kurs mano geriausiai Dievui Pa*-).gatvių, požeminiai tuneliai padarė
tarnausiąs, keldamas neapykantą 
prie Bažnyčios, iš kurios patsai 
dar nesenai pabėgo. Blogas čia 
lietuvių dvasiškas stovis.

Kun. P. V.
Red. prierašas. Mūsų nuomene,

miestą begalo turtingu. Dideli mū
rai, kurie išrodo lyg dangaus 
ramsčiai, ateivį labai stebina, šitie 
mūrai pilni mažų kambarėlių, vi
si jie užitnti, visi išnuomuojami. 
Gal, skaitytojau, galvoji, iš kur

AVestvilliečių dabartinis Pa^^.i*'j tiek nftprfhininkų randasi. Bet pa
mes yra ne tik liūdnas, bet sta- žiūrėkim : tie kambariai, tai tar
čiai baisus ir nelaimingas. Jei- nauja raštinėmis, kuriose sėdi po 
gu tikėjimas ir vienybė sn Kris- kejPtą advokatų ir kiekvienas turi 
taus Bažnyčia žmogaus iengVą duonos kąsnį. Bet
džiaugias turtas, ir gyvenimo P«- .pasiteiraukime, ar rasime ten savo 
matas, tai atsimetimas nuo tikro | tautietįf Taip, rasime, tečiau su.j- 
tikėjimo ir Bažnyčios — yrs di-' kjgį vargstantį, kad užsipelnyti 
džiausią nelaimė. Blogiausia gi1 gau pragyvenimą; vyrai mazgoja 
tai, kad jte tos savo nelaimės tur iaOgna kurių kai-kada iškrintu, 
būt ir nenujaučia. Jie krito ankaj0 nnkritę8 nuo kokio 30 aukštoj

MAIIANOY CITY. PA.
Sausio 10 d. mūsų socijalistai 

neapgileisdami vietiniam Tautos 
Fondo komitetui surengė pra
kalbas. Į kalbėtojus pakvietė S. 
L. A. Įiirmininką — p. Živat- 
kauską. Apgarsinimuose buvo 
pastebėta, kad bus aiškinami su
siv. reikalai ir apie karo paliestą 
tėvynę.

Kaip nusistebėjau, apsilankęs į 
prakalbas, kad p. Živatkauskas 
lyg koks agitatorius išrekliama- 
vo soeijalistus. Jis savo prakalbo
je atidavė garbę soeijalizmui už 
išgavimą spaudos Lietuvoje, o 
pasmerkė katalikus ir dvasiškiją, 
kaipo priešininkus to viso. Kal
bėtojas net parodė džiaugsmo iš 
Meksikos betvarkės, girdi, tai so- 
eijalistų via nuopelrfai, kad Mek
sikoje, arba Portugalijoje naiki
nami dievnamiai ir persekioja
ma dvasiskija. Ant galo ragino 
sekti aocijalistų pavyzdį ir užtik
rino, kad pasaulis neužilgo bus 
socijaliatiškaa.

Šitos prakalbos uždavė klausi
mą, kodėl tokia didelė tautiška 
organizacija išsirinko už pirmi
ninką tokį karštą socijalistų agi
tatorių.

Mahanictis.
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DEL A. A. KUN. ŽEBRIO 
NUŽUDYMO.

“Vien. Liet.” redakcija sa
vo 7 ame numeryje svarsto 
priežastis lietuvių įsimaišymo 
į juodus darbus įvairių jnod- 
rankių. Ji nurodo faktų, kad 
pas lietuvius jau nuo seno 
esanti užvesta ypatinga me
džioklė ant kunigų:

Užsipuldinėjimai ant kuni
go ypatos prasidėjo pas mus 
nebe šiandien. Kas pamena 
“Saulės” (1893, N N. 36, 27 ir 
38) aut to paties velionio kun. 
Žebrio užsipuolimą, buk jisai 
esąs., “maskoliškas špiegas”, 
tai supras, kad ant kunigo 
ypatos medžioklė prasidėjo ga
na senai. Tuomet kun. Žebris 
buvo morališkai užmuštas mū
sų visuomenės akyse. — nes jį 
inkriminavo šnipu, o po teisy
bės jisai buvo nuo maskolių 
valdžios persekiojamas ir vos

. pabėgo iš Lietuvos... Žinoma, 
teisybė išėjo į viršų, ir švieses
ni lietuviai tam užpuolimui 
ant kun. Žebrio nepatikėjo. 
Bet kiek buvo tokių, kurie 
laikraščių neskaito, jokių at
šaukimų nemato (kažin ar ir 
buvo atšaukta!), ir kiek jau
nuomenės paskui išmito ant to
kios neapykantos, pasėtos prieš 
kunigo ypatą!

Tas pats buvo ir vėlesniais 
laikais. Prisimint tik reikia 
kun. Olšauskį, kurį amerikie
čiai morališkai nulynčiavo, 
įvardindami jį Rusijos šnipu, 
ir net falšyvus “dokumentus” 
čionai padarydami. Buvo pasi
remta ant žodžių p. Jurgelio- 
nies: bet tas savo žodžius at
šaukė. Tečiaus tas nieko ne
gelbėjo, ir šiandien matome 
laikraščiuose paskvilius ant 
“Batiuška Konstantin” — net 
vienas “literatas” tam tikrą 
brošiūrą parašė kun. Olšaus
ko apšmeižimui, kurią su pasi
gerėjimu Amerikoje platina
ma. ir po senovės vedama me
džioklė ant kun. Olšausko, 
vien dėlto, kad jis kunigas, o 
ne kas kitas.
Mums į akį pnolė vienas in- 

domus dalykas net po kun. 
Žebrio nužudymui. “Kelei
vis” nr. 6 štai kokią “tele
gramą” indėjo: “Kun. Žeb
ris nušautas su gaspadine. 
Anksti 9 vasario rytą buvo at- 

* rastas klebonijoj nušautas 
kuu. Žebrįs, šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos klebonas. 
Jis gulėjo augštieninkas ant 
žemės. Jo krūtinėj apie širdį 
buvo dvi žaizdos nuo kulipkų. 
Jo kaklas buvo užveržtas vir
ve. JĮ atrado greta gyvenanti 
moteris, kuri įlindo per skiepo 
langą. Visos durĮS ir langai 
klebonijoj buvo gerai užra
kinti iš vidaus. — Moteris 
užlipo ant trečir lubų ir tenai 
rado nušautą jo gaspadinę, 
Jievą Gilmonaičiųtę. Ji buvo 
peršauta dusyk per veidą. 
Klebonijoj viskas buvo išvar
tyta augštyn kojomis. Matyt, 
tarp kunigo ir gaspadinės ėjo
smarki kova.”

Telegrama, kaip telegrama.
Bet reikia atkartoti mūsų pa
brėžtuosius žodžius: ‘ ‘ Matyt, 
tarp kunigo ir gaspadinės ėjo 
smarki kova” Ką tas reiškia! 
Reiškia, kad telegramos davė
jas ir redakcija norėjo savo 
skaitytojams varu primesti 
nuomonę, buk kunigas su gas- 
padine tarp savęs kovojo ir 
dėlto susišaudė!... Šitas paeina 
iš nieko kito, kaip tik iš neiš
pasakytos neapykantos ant 
kunigo ypatos. Jau ir miru
siam kunigui yra metama dė
mė ir sykiu piudoma žmonės 
ant visų kunigų apskritai.

Mūsų trįs privestieji pa
vyzdžiai nėra vieninteliai. Me
džioklė ant kuigų eina sya- 
tematiška. Žmonės apsišvietę 
moka išmintingai polemizuoti 
ir nepavirsta į treškėjus žmo
gaus kraujo. Bet žmonės tam-

„. sus ir blogai išauklėti nueina 
į juodrankins, ir ačiū tokiam 
pindymni menasi gerai darą, 
jei kunigą užmuš, sykiu dar 
ir sau pasipelnyk ir intika

tiems, krie ant kunigų medžio
ja.

Lai šitas baisus atsitikimas 
privers mūsų laikraštiją atsi
žvelgti aut to pas mus apsi
reiškimo. Mes nesame kunigų 
draugai politikoje, bet gerbia
me kunigo ypatą, kaip kiek
vieno žmogaus. Keiktų pradėti 
mūsų visuomenės gyvenimas 
kreipti kitou pusėn. Reiktų 
laikraštijai paliauti toks ne- 
kulturiškas šmeižimas ir pju
dymas žmonių ant žmonių. 
Nelaikąs bus, kada bus galuti
nai visuomenė sudemoralizuo- 
ta ir Amerikos valdžia pradės 
medžioklę ant visų lietuvių, 
kaipo negeist imliausios rųšies 
ateivių

Visa, kas čia pasakyta, yra 
pasakyta "teisingai. Tik, mu
sų nuomone, reikėtų siekti 
šiek tiek giliau ir paieškoti 
priežasčių tos kunigų neapy
kantos, kuri taip uoliai kur
stoma daugelio laikraščių. 
Mums išrodo, kad vyriausioji 
to priežastis yra išplėšimas iš 
žmonių širdies tikėjimo. Tai 
dažnai pasiseka padaryti su 
tais žmonėmis, kurių širdyse 
tikėjimas ne labai giliai ir 
tvirtai yra įskiepytas.

Ištikrųjų, jeigu nėra Dievo, 
jeigu žmogus tik civilizuotas 
gyvulys, jeigu nėra užgrabi- 
nio gyvenimo — tai tada kas 
tie kunigai, kurie tikėjimų pla 
tina ir palaiko! Daugiau 
nieko, tik žmonių kvailinto- 
jai, išnaudotojai, laisvės prie
šai ir pažangos trukdytojai — 
ir jau kaipo tokių negi gali
ma mylėti, bet reikia jų ne
kęsti ir persekioti. Tokią iš
vadą padarys net ir tamsiau
sia žmogelis be jokios pagel
bos “Šakių”, “Keleivių” ir 
“Naujienų”.

Taigi pirmoji priežastis ku
nigų nekentimo yra nuslydi
mas žmonių nuo tikėjimo pa
matų. Daugelio manoma, kad 
vyriausiais tikėjimo griovi
kais yra patys negeri kunigai 
ir jų blogi darbai. Tai gali 
būti teisybė tik iš dalies. Ku
nigų blogi darbai gali žmogų 
atšaldyti nuo kunigo ir Baž
nyčios, bet neįstengs išrauti 
visiškai iš širdies tikėjimo. 
Šiek-tiek rimtesnis žmogus 
galės atskirti pačią tiesą, ti
kėjimą — nuo žmogaus su jo 
darbais. Jisai, apsidairęs, 
pamatys juk ir gerų, uolių ku
nigui ir prie šių gražių pavyz
džių jo dvasia atsilsės.

Kunigų, ar ir šiaip jau ka
talikų negeri pasielgimai ga
li tik priruošti dirvą netikėji
mui

Bet dar turi ateiti vienas 
vyriausias bedievybės veikė
jas. Tai įvairios hipotezos 
(numanyuiai, spėliojimai), ku
rios neturėdamos jokio- tvir
to pamato, tečiau, prisiden
gusios neva mokslo "skraiste, 
stengiasi išaiškinti viso pašau 
lio ir žmogaus atsiradimą ir 
išsiplėtojimą keliu įvairių ne
tikėtų atsitikimų, vystymosi 
teorijų — tečiau būtinai be 
įsimaišymo Vyriausios Prie
žasties — Dievo. Žmogelis, 
nors tik vieną tokią knygutę 
išskaitęs, jau tariasi visas pa
slaptis būtybės susekęs ir vi
sas mokslo gilybes suradęs. 
Jeigu tai doras ir mąstantis 
žmogus, tai jisai tyrinės ir to
liau, ir gal patirs su laiku, 
kaip tte visi spėliojimai atro
do tikro mokslo šviesoje; gal 
prigesęs tikėjimas su laiku vėl 
užliepsnos jo širdyje. Bet dė- 
jn, didžiumai žmonių visi tie 
bedievybės spėliojimai yra 
brangūs ir reikalingi, nes jie 
pateisina jo silpnumus, jo blo
gus darbus, jie pataikauja jo 
blogiems palinki mama. Žmo
gus nusitveria tų spėliojimų 
Ir šventai jiems iškarto pati
ki, nebenorėdamas nieko dau
giau tyrinėti. Paskui sulig 
to jisai nustato visas savo ir 
mintis, ir jausmus, ir darbus. 
Paskui jau pasidaro geri ir 
“Keleiviai” su “Naujieno
mis“ ir net ir “Šake” nebe- 
smirda, nes visa tai neva su
tvirtina jį jo pozicijoje. Bet

pirmieji “Keleivių” ir “Ša
kių” gimdytojai ir agentai y- 
ra tie rašytojai, vertėjai ir 
leidėjai prieštikybinių knygų, 
kurie paskleidžia žmonių tar
pe tų mokslo skraiste prideng 
tų, bet pilnų nuodų — raštų, 
platinančių bedievišką pasau
lėžvalgą. Kiek tokių knygų 
yra išleidusios vien Paukščio 
ir Olševskio firmos! Lai tik 
jie visus vaisius savo darbo 
ant savo pečių paneša. Kiek 
pripiktino žmonelių tokių 
Šliupų, Norkų, x Laukių ir 
tiems panašių žmonių raštai! 
Štai kur, mūsų nuomone, sle
piasi pirmoji priežastis įvai
rių išgamų atsiradimo mūsų 
tarpe. Mūsų visuomenė pa- 
tol nepagydys tos sopančios 
žaizdos, kol visiems, taip gau
siai paskleistiems nuodams 
neparupins tinkamų vaistų: 
rimtų raštų, atitaisančių visus 
mokslo iškraipymus ir apgi
nančių tikėjimą nuo jam da
romų užmetinėjimų.

Mūsų nuomone, būtų vien
pusiška, visu kuo kaltinti vien 
tik soeįjalistišką spaudą. Ne
praustų burnų nešiotojai daž
nai nežino ką daro. Užtat 
jiems daug yra atleistina. Rei
kėtų paieškoti jų dvasios gim
dytojų. Lai jų “dvasiški tė
veliai” — bedievybės popule- 
rizatoriai (aiškintojai ir pla
tintojai) nebeduos jų dvasiai 
maisto, kokį ligšiol duodavo, 
— ir jie netruks sužmonėti ir 
surimtėti.

NUŽUDYMO ATBALSIAI.
8-ame “Žvaigždės”, nume

ryje metama šiek-tiek naujos 
šviesos ant visos a. a. kun. 
Žebrio nužudymo istorijos.

Anot “Žvaigždės” kores
pondento, plačiai aprašiusio 
visą paminėtą istoriją New 
Britain’e ir apielinkėse vieš
pataujanti nuomonė, kad kun. 
Žebrio nužudymas esąs lietu
vių darbas:

Keistas daiktas, rašo jisai, 
jųog savo kalbose su New Bri- 
tąin ’o lietuviais patėmijau, 
juog anie lyg ko bijosi. Taip 
jie, taip aplinkinių miestų 
gyventojai daug man pasakojo, 
girdėję apie visokių bedievių 
ir paklydėlių graižiojimus 
prieš kun. J. Žebrį, bet kad 
klausiau jų pavardės ir sakiau
si pagarsįsiąs jų nuomonę ga- 
zietoje, ydant valdžia greičiau 
suimtų nusidėjėlius, man atsa
kyta, kad jie biją paduoti sa
vo pavardę, nes ir jie galį nus
toti gyvasties.
Toliau korespondentas pa

sakoja indomią žinią apie tū
los Pankauskienės liudijimą.

Sugrįžę iš kun. Žebrio laido
tuvių su dideliu nesmagumu 
išvydome angliškuose laik
raščiuose žinią apie tūlos Pan
kauskienės liudijimą policijai.

Pankauskienė pranešė poli
cijai apie pranykimą savo vy
ro, išreikšdama pažvelgimą, 
juog ans galėjo turėti suokal
bį su kun. Žebrio žudytojais.

Pankauskienė policijos ka- 
ipantinėjima su ašaromis išpa
žino, taip rašo Hartford Times, 
kad jos vyras labai rūstauda
vęs ant kunigo ir aną labai 
keikdavęs, grūmojęsi. Savo 
laike jis buvo geras žmogus, 
bet paskui, įgijęs “pažangu
mo idėjas” apie socijalistii- 
kus klausimus, pametęs tikėji
mą.

Moteriškė drauzdavusi savo 
vyrą, kad susivaldytų, pasitai
sytų. bet anas beramas dar 
labinu niekindavo kun. Žebrį 
ir tikėjimą, prasimanydamas 
bjauriausias kalbas. Sakydavo, 
kad kun. Žebris neturi jokios 
lt įsės drausti savo parapijie
čius nuo žmonių platinančių 
soeijalistiikas pažangas ir tt.

SAVO PRIEDERMIŲ AUKA.
Didvyriai, dvasios milžinai, 

apsireiškia ne tik mokslinčių 
tarpe, bet ir paprasčiausių, be 
mokslių žmonių tarpe. Dide
lių žmonių su prakilniausio
mis širdimis esama visur. Jų 
dažnai žmonės visai ir nepa

O RTU S A t

stebi. Kartais tečiau vienas - 
kitas iš jų nušvinta pilnoje 
šviesoje ir apie juos visi ima 
kalbėti, štai šiomis dienomis 
pasaulis sužinojo apie vieną 
tokią užslėptą didvyrę. Kal
bame apie a. a. Jievą Galmi- 
naitę, kun. Žebrio tarnaitę. 
Kol ji buvo gyva, jos niekas 
rtbmatė ir nežinojo, nes vi
sada buvo prie juodo ir sun
kaus darbo? Dabar tik suži
nota, kokios gražios dvasios 
žmogus ji buvo.

A. a. velionį kun. Žebrį di
džiuma parapijos boikotavusi, 
kam jis nesitaikinęs prie jos 
norų, o norėjęs pildyti vysku
pijos įstatus. Užtat ir ineigų 
parapija turėjusi labai maža, 
nors ir skaitėsi viena iš di
desniųjų. Kad šiaip taip ga
lus su galais sumezgus, reikė
jo nelaikyti nei zakristijono, 
nei peekurio. A. a. Jieva pil
džiusi visas tas priedermes. 
Ji netik savo klebonui ir val
gyti gaminusi, ir apskalbda
vusi, ir visą namų ruošą ves- 
davusi, bet dar ir didelę Baž
nyčią šluodavusi, ir dabinusi, 
ir taip-pat parapijos mokyklą 
apžiūrėdavusi. Savo vargelį 
vargo tyliai, niekam nesiskų- 
zdama. Krito nuo rankų žmog 
žudžių, iki paskutinei valan
dai pasilikusi ištikima savo 
sunkioms pareigoms.

Žmonės apvertinojos dory
bes. Visų Amerikos tautų 
laikraščiai plačiai ją paminė
jo, kaipo pavyzdingą žmogų. 
Jos laidotuvėse (11 vasario), 
dalyvavo tūkstantinės minios 
žmonių, nors po jos mirties 
suteikdamos jai prideramą 
pagarbą. Tik vienas lietuvių 
“Keleivis” pasiskubino ją ap
juodinti, parodydamas tuo sa
vo juodą išsigimusią sielą.

IEŠKOME BENDRO DARBO.
Gyvename tokiuo laiku, ka

da visiems lietuviams be pa
žiūrų skirtumo reikėtų sueiti 
į vienybę ir bendrai dirbti 
Tėvynės labui,Dar prieš per
nykščius pobLškus seimus, lie
tuviai katalikai aiškiai paro
de, kad jie norį dirbti išvien 
su kitomis srovėmis. Tik rem
damies tuo, kad katalikų ira 
milžiniška didžiuma, ir jie 
daugiau yra nuveikę, negu ki
ti — panorėjo patys būti ge
ri} darbų pradžininkais, kvies
dami visus kitus eiti su jais iš 
vien. Tečiau tas katalikų no
ras nepatiko kitoms srovėms, 
iš kurių kiekviena nori būtinai 
pasigriebti viešojo gyvenimo 
vadžias. Ir to noro jie net ir 
šiandien dar nemano išsižadė
ti, nors katalikai ir parodė 
aiškiai daugiausiai susiprati
mo ir veiklumo. Mūsų t. v. 
tautininkai ir socijalistai ne
nori sandarbininkauti, o tik 
geidžia vadovauti.

Bet jeigu jie, būdami dide
lėje mažumoje, niekaip neno
ri išsižadėti pirmojo balso tei
sės, tai juo labiau negalime 
išsižadėti jo mes, lietuviai ka
talikai, turėdami po savo kojų 
tvirčiausi pamatą gražios pra 
ei ties, remdamies rrražne visa 
tauta, turėdami jau atidirb
tus naudingiausius darbus 
Tėvynei ir Bažnyčiai.

Katalikų šauktasis ir jų 
priešų paniekintasis Chicagos 
seimas tarp kitų savo nutari
mų padarė vieną labai svarbų 
— apie Tautos Tarybos įstei
gimą. Šiais laikais ypač rei
kalingas tikras visų centras, 
kuriame atsispindėtų visų lie
tuvių troškimai ir siekiai ir 
kuris galėtų veikti visų lie
tuvių vardu. Būtų ' tai visų 
mūsų organizacijų viršūnė. 
Chicagos seimas nustatė ir 
pamatus sutvarkymo tokios 
Tautos Tarybos: didžiosios 
organizacijos turės rinkti į ją 
po vieną ar du atstovu (pagal 
savo didumo) dvejiems me
tams. šitą sumanymą įvykin
ti Seimas pavedė savo įsteig
to Tautos Fondo valdybai, 
kariai įsakė laikinai pildyti 
Tautos Tarybos pareigas. 
Tautos Fondo valdyba dar pe

reitų metų pabaigoje kreipė
si laišku į visų srovių didžią
sias organizacijas, prašydama 
nuskirti savo atstovus į Tau
tos Tarybą. Tas laiškas buvo 
nusiųstas į žymiuosius visų 
srovių laikraščius. Vieni*iš 
jų tą laišką paminėjo, iškreip
dami jo mintį, kiti gi visai ne
paminėjo. Nei vienas pakvie
timui nepritarė, išskyrus, ži
noma, katalikiškus laikraščius, 
kurie visam sumanymui nuo
širdžiai pritarė.

4 didžiosios lietuvių katalikų 
organizacijos: Federacija, Su
sivienijimas, Blaivybė ir Vy
čiai išrinko savo atstovus, (iš
viso 7), kurie ir suvažiavo 
pirmą sykį į Chicagą (10 vasa 
rio). Tame suvažiavime su
rašyta Tautos Tarybos kon
stitucija ir nutarta sudaryti 
milžinišką peticiją į tautų tai
kos kongresą — kad šie išpil
dytų lietuvių tautos reikala
vimus. To suvažiavimo nuta
rimai buvo nusiųsti visų lietu
vių laikraščių redakcijoms (iš
skyrus pašaipos laikraščius) 
ir be to trijų organizacijų val
dyboms, kurios dar ligšiol ne
buvo nuskyrusios savo atsto
vų į Tautos Tarybą, būtent: 
Lietuvių Susivienijimui Ame
rikoje, Tėvynės Mylėtojų Dr. 
ir Lietuvių Socijalistų Sąjun
gai.

Ligšiol atsiliepė “Amerikos 
Lietuvis”, “Naujienos” ir 
“Lietuva”. “Amerikos Lie
tuvis”, išspauzdinęs ištisai 
Tautos Tarybos suvažiavimo 
nutarimus, prikiša pirmie
siems Tautos Tarybos na
riams, kas juos ingaliojęs kal
bėti vardu visos lietuvių tau
tos. Nuostabus dalykas, kame 
“Amerikos Lietuvis” išskai
tė, kad jie vardu visos tau
tos kalbėjo. Jie kalbėjo tik 
vardu katalikiškos amerikie
čių lietuvių visuomenės, nes 
nuo jos jie buvo išrinkti. O 
kad su laiku prabilus vardu 
visų amerikiečių lietuvių, tai 
tuo tikslu ir kreiptųsi į kitas 
sroves, kviečiant jas į bendrą 
darbą. Peticijos sumanymas 
— tai dar nėra kalbėjimas 
vardu visos tautos. Peticijos 
tekstą ir katalikas ir tautinin
kas taip gali sustatyti, kad in- 
tiks kiekvienam, kurs tik lai
svės tėvynei trokšta. Po pe
ticija gi kalbės visi tie, kurių 
pavardės bus po jos pažymė
tos.

“Naujienos”, nutarimų tu
rinį padavusios, klausia to 
pat, kaip ir “Amerikos Lie
tuvis”, pamarginusios tik vi
są numerį (ir paskui sekantį) 
biauriausiais pliovojimais ir 
pajuokimais Tautos Tarybos 
pirmininko ir sekretoriaus.

“Lietuva” visam kam pri
taria, tik su mažais kabliu
kais. Ji labai pritaria “Tau
tos Tarybos” idėjai, tik ko
dėl ji suorganizuota ne taip, 
kaip “Lietuva” kadai pataru
si, bet taip, kaip nutaręs Cbi- 
cagos Seimas. Ji pritaria ir 
peticijos sumanymui, tik rei
kią kaž kodėl ir kažin ko il
gai dar laukti. Ji pritaria ir 
Lietuvių Dienai, tik negerai, 
kam paskyrę tą dieną 4 kovo, 
nes juk šv. Kazimieras, kai
lio katalikų Bažnyčios šventa
sis, tuo pačiu yra katalikų 
partijos narys, reikėję gi pa
rinkti kokio nors bepartyviš- 
kojo lietuvio dieną. Taip vis
kam nuoširdžiai pritarusi ir 
dar nuoširdžiau viską sugrio
vusi “Lietuva” nuo savęs vie
ton to visa nieko nepadavė.

Palauksime, ką kiti laikraš
čiai apie Tautos Tarybą pasa
kys ir savo skaitytojams apie 
tai pranešime.

Jaunikaitis surenka medžia
gos pastatyti tiltą nuo žemės 
iki mėnuliui, arba puikius rū
mus ant žemės, vėliau-gi vi
duramžis žmogus nusprendžia 
iš to viso pastatyti medinę pa
šiūrę.

TAereau.

FEDERACIJOS IR TAUTOS IŽ
DO REIKALAIS.

Sujudus Amerikos lietuviams 
nešti pugelbą savo broliams Tė
vynėje, vietiniai amerikiečių rei
kalai, organizavimosi darbas iš 
dalies apmirė. Veiklesniųjų Ame
rikos lietuvių energija, darbas ir 
laikas tapo pašvęsti gydymui tų 
Lietuvos žaizdų, kurios buvo ar 
bus pasekme dabartinės Europos 
karės. Nebus perdėta, jei 
pasakysime, kad ašis, apie 
kurią sukasi rimtesnio ji A- 
merikos lietuvių visuomenė, yra 
Tautos Fondas. Tautos Fondo 
reikalai, apie jį besidarbavimas 
stovi visų kitų reikalų priešaky
je. Tautos Fondas, taip sakant, 
yra šios valandos viešpačių, ku
riam tarnauja ir privalo tarnau
ti Amerikos lietuviai. Per tai 
kitokis veikimas lieka antraeiliu, 
nusistumia užpakalin.

Toks dalykų stovis yra natū
ralia ir ant jo rūstauti negalime. 
Bet, šelpdami nelaimės ištiktą 
Lietuvą ir besirūpindami jos 
šviesesne ateitim, mes nepriva
lome užmiršti ir vietos reikalų, 
jei norime ir toliaus būti nau
dingais Tėvynei. Jei vietos lietu
vių gyvenimas, judėjimas nebus 
sutvarkytas, jei kaip pirma čio- 
nikščiame gyvenime viešpataus 
chaosas, mes nebūsime pridera
mąja Lietuvai paramstim. Ypač 
lietuviai katalikai tą turėtų su
prasti. Čia omenyje turiu Ameri
kos Lietuvių Rymo—Katalikų 
Federaciją ir Tautos Iždą. Koi 
lietuviai nesusispies prie Fede
racijos ir nepradės tvarkyti sa
vo veikimo, tol jie neįstengs ki
tų reikalų aprūpinti, bent tokia
me laipsnyje, kokiame privalėti}. 
Taigi kiekvieno susipratusio lie
tuvio kataliko priedermė yra 
prigulėti prie Federacijos ir tver
ti pastovaus ir rimto veikimo 
centrą. Su išsklaidytomis kata
likų jėgomis nelabai kas skai
tysis. Jei tą galima sakyti apie 
pavienes ypatas, tai tas tiks ir 
didesnėms mūsų vienutėms — 
draugijoms. Ypač pastarųjų tar
pe turėtų viešpatauti nuomonė, 
kad suvienytas veikimas yra 
daug reiškiantis, nes ir pati 
bile koki draugija atsirado pa
mačius suvienyto darbo, vieny
bės reikšmę.

Negalima sakyti, kad lietu
viai katalikai yra atsilikę vieny
bės supratime, kad jie nekoncen
truotų savo jėgų. Praslinko jau 
čielas pusmetis nuo pastarojo Fe
deracijos kongreso Chicagoje ir 
nors per tą visą laiką agitaci
jos darbas buvo mažas, vieno k 
lietuviai katalikai suprasdami 
naudą prigulėjimo prie Federa
cijos glaudėsi prie jos, siuntė 
duokles. Iki šiam laikui įsirašė 
Federacijon ir įmokėjo duokles 
šios parapijos, draugijos ir as
menys :

1. Aniolų Karalienės par.,
Brooklyn, N. Y. $1.00

2. Šv. Kryžiaus par., Chica
go, IU. $2.00

3. Marijos Nekalto Prasidėji
mo par., Cambridge, Mass. $1.00

4. Šv. Juozapo par., Donorą,
Pa. $1.00

5. Šv. Luko par., Ellsworth,
Pa. $1.00

6. Šv. Vincento par., Girard-
ville, Pa. $1/0

7. Šv. Jono par., Ilomestead,
Pa. $1.00

8. Šv. Juozapo par., Maha
noy City, Pa. $1.00

9. Šv. Liudviko par., Maizville,
Pa. $1.00

10. Šv. Kryžiaus par., Mt. Car
inei, Pa. $1.00

11. Šv. Kazimiero par., Pitt
sburgh, Pa. $1.00

12. Šv. Ambroziejaus par., 
Port Washington, Wis. $2.50

13. Amerikos Liet. R. K. Mok
sleivių Susiv.. $l.()0

14. Lietuvos Vyčių Federaci
ja. $1.00

15. Šv. Pranciškaus Dr-ja, 
Scranton, Pa. (111 narių) $13.32

16. Šv. Juozapo Dr-ja, Forest 
City, Pa. (50 narių) $6.00

17. Šv. Antano Dr-ja, Forest 
City, Pa (102 narių) $12.24

18. Šv. Jurgio Kank. Dr-ja, 
Forest City, Pa. (82 narių) $9.84

19. Šv. Jurgio Kareivio Dr-ja, 
Forest City, Pa. (33 narių) $3.96

20. Šv. Onos Dr-ja, Atbol,
Mass. (85 narės) $10.20

21. Kun. F. Kemėšis, Chicago,
IU. ~ $5.00

22. J. Kaupas, Chicago, III.
$5 00

Ii įvairių šaltinių sužinome, 
kad nemažas draugijų skaičius 
yra nutaręs prigulėti prie L. R.
K. Federacijos, bet dar kol kas

neprisiuntė savo duoklių. Lai ši
tas būna toms draugijoms pa
raginimu prisiųsti centran savo 
duokles ir pastoti tikrais Fede
racijos nariais. Iš paduoto sura
šo matome, kad nevisi dar įsi- 
rašusieji yra pilnai įmokėję 
duokles. Šiuomi ir raginame vi
sus kaip gulima greičiaus -pasi
rūpinti pilnai inešti mokesčius.

Draugijos, pastodamos Fede
racijos nariais, kaip matome, 
taip-pat įmoka duokles Tautos 
Iždan, mokėdamos 12c. į metus 
nuo nario — 2c. Federacijon ir 
10c. Tautos Iždan. čia pakarto
jame mokesčių lentelę į Federa
ciją ir Tautos Iždą.

Paprasti nariai įstodami j Fe
deraciją moka $5.00, į T. Iždą 
2.50; sykiu 7.50. Draugijos mo
ka nuo nario: į Fed. 2c., į T. 
Iždą 10c.; sykiu 12 c. Centralinės 
org. nuo nario moka: į Fęd. lc., 
į T. Iždą 5 c., sykiu 6c.

Be to, prie Tautos Iždo yra 
narių labdarių skyrius. Nariai, 
labdariai Tautos Iždan moka po 
25 dol. į metus. Iki šiam laikai 
įmokėjo ar prisižadėjo įmokėti 
iki 1915 m. pabaigai šie nariai 
labdariai:

1. Kun. F. Kemėšis, Chica
go, III. $25.00

2. M. Z. Kadzievskis, Chica
go, III.

3. J. Elias, Chicago, III., (įmo
kėjo) $5.00

4. B. Vaišnora, Pittsburgh,
Pa. $1.00

5. Kun. F. Serafinas. Chicago,
III. $1.00

6. J. Kaupas, Chicago III.
$25.00

7. Kun. A. Skrypka, Chicago,
IU. $5.00

8. Kun. J. Misius, Ellsworth, 
Pa.

9. Kun. dz. M. Kraučūnaa, 
Chicago, III.

10. P. Mažeika, Chicago, III.
11. Pr. Gudas, Chicago, Iii.

(įmokėjo) $1.00.
Iš prisižadėjusių įmokėti, 

kaip matome, tūli dar nieko nė
ra inešę, kiti teinešė po dalį pa
žadėtosios sumos. Velytina, kad. 
visi pasižadėjusieji pasistengtų 
savo prižadą ištesėti ir įmokėtų 
reikalingą sumą.

Baigsiu tą savo pranešimą iš 
Federacijos ir Tautos Iždo stovio 
raginimu visų lietuvių katalikų, 
kad imtųsi prie savo vietos 
reikalų tvarkymo ir uoliau ra- 
šytųsi prie Federacijos ir Tau
tos Iždo. Tuo parodysime savo 
susipratimą.

Julius Kaupas,
L. R. K. Federacijos ir Tautos 

Iždo raštininkas.

LIETUVIŲ KATALIKŲ
SPAUDOS DRAUGIJOS 

NUTARIMAI.
14 d. vasario, šv. Jurgio pa

rap. salėje buvo lietuvių ka
talikų spaudos draugijos su
sirinkimas.

Susirinkimą atidarė pirmiu 
kun. F. Kudirka. Sekretorius 
ktrtf. F. Kemėšis perskaitė ir 
išaiškino spaudos draugijos 
konstituciją. Po to pradėta 
rinkti valdyba. Per pirmąjį 
spaudos draugijos susirinki
mą buvo išrinkta pirm. kun. 
F. Kudirka ir sekretorium 
kun. F. Kemėšis, dabar-gi pir
mininkas pasiliko kun. Kudir
ka, sekretorium, vieton kun. 
F. Kemėšio, dėl labai svarbią 
priežašeių atsisakiusio išrink 
tas K. Pakštas, vice-pimiinin- 
ku kun. F. Kemėšis, laikino 
iždininku išrinktas pirm. kun. 
F. Kudirka, iždo globėjais iš
rinkti : Mažeika ir Cibulskis.

Pirmininkui pavesta išgau
ti Spaudos draugijai atlaidus 
ir palaiminimą nuo dvasiškos 
vyriausybės.

Nutarta dar ir ateinančia
me susirinkime metiniams na
riams duoti pilną balsą.

Lig ateinančio susirinkime 
atkreipta atyda į tokį veiki
mą: į agitavimą per laikraš
čius ir privatiškai, kad rašy- 
tųsi į spaudos draugiją, į ai
škinimą per sakyklas bažny
čiose reikalingumo galingos 
k| * vilkiškos spaudos ir į stei
gimą kuopų.

Ateinantis spaudos draugi- 
jo ^susirinkimas bus šv. Jur
gio parap. svetainėje, nedėlio
ję,'7 d. kovo m. 4 vai. popiet 
Prašome skaitlingai atsilan
kyti. L. K. Spaudos dr-jos

Cent. sekr. K. Pakštas.
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SPAUDOS DR-JOS
KUOPĄ! ,

Draugijos nariai yra kele
riopos rųšies: 1) metiniai, 2) 
dalininkai, 3) amžinieji ir 4) 
garbės.

Kiekvienas metinis narys 
moka po $1.00 ant metų iri 
gauna už $2.00 knygų.

Narys dalininkas įmoka 
$50.00; už tai taip-pat gau
na kasmet už $2.00 knygų. 
Dalininkai gali savo pinigus 
atsiimti iš draugijos, tik rei
kia prieš tris mėnesius Cen
tro Valdybai apie tai prane
šti.

Amžinieji nariai iškarto įmo 
ka neatsiimtinai $25.00, o gar
bės nariai — $100.00. Jie vi
si gauna kasmet už $2.00 kny- 

n-
Nariai dalininkai, amžinieji 

ir\garbės nariai turi spren
džiamąjį balsą visuose drau
gijos susirinkimuose ir gali 
juose dalyvauti be kuopų in- 
galiojimo. Metiniai gi nariai 
gali siųsti nuo 10 narių vie
na delegatą su spiendžiamo- 
jo balso teise, kiti-gi visi meti
niai nariai turi tik patariamą

jį balsą.
Kad sudaryti spaudos drau

gijos kuopą reikia mažiausiai 
5 žmonių. Jie iš savo tarpo 
išsirenka valdybą: pirminin
ką, raštininką ir iždininką. 
Draugijos nariais gali būti vi
si praktikuojantys savo reli
giją lietuviai katalikai, be ly
ties ir amžiaus skirtumo. -

Susitvėrusi kuopa turi rū-
pinties praplatinimu savo apy 
linkėse dorų knygų ir laikraš
čių, steigimu knygynėlių, laik
raščių agentūrų ir tt

Norintieji plačiau žinoti 
apie tą draugiją lai skaito 
“Draugo” 6 No. “Am. Liet 
Kat. Spaudos draugijos įsta

tus”.
Narių vardus ir pavardes 

reikia siųsti Centro sekreto
riui: . K. Pakštas, 1644 Wa- 
bansia avė., Chicago, HL, o 
pinigus iždininkui: kun. P. 
Kudirkai, 1644 Wabansia 
avė., Chicago, III.

Cen. rašt. Kazys Pakštas.

A. L. R. K. K. SĄJUNGOS 
PROVINCIJOMS.

Ikišiol da nevi sos Sąjungos 
provincijos padarė savo me
tinius susirinkimus ir atsiun
tė narių mokesnius už praė
jusius 1914 metus. Tai-gi pro
vincijų valdybos malonės ne
atidėliojant sušaukti savo su- 
ririnkimus ir surinkus moke
snius pasiųsti J. M. kun. J. 
Kanlakiui, Są-gos iždininkui, 
324 Wharton st., Philadel- 
phia, Pa. Be to kaip senes
nieji, taip ir naujai prisirašu- 
sieji nariai, kurie pilnai da 
neužsimokėjo ikišiol įstojimo į 
Sąjungą mokesnių pasirūpins 
atsilyginti skolą, nes pagal 
paskutiniojo seimo nutarimą 
kiekvienas narys turi tai pa
daryti neilgiau kai į pusę me
tų nuo įstojimo dienos.

Prašyčiau vėl provincijų se
kretorių atsiųsti man narių 
sąrašą ir jųjų pilnus adre
sus užvedimo Sąjungos knygų 
delei.

Kun. Pr. Augustaitis,
Sąjungos Sekretorius,

Girardville, Pa. 
St. Vincents Rectory

SUS-MO L. R. K. A. 
REIKALAI.

S. L. R. K. A. 98 kuopa su
sirinkime laikytame 10 dieną 
sausio, visi nariai, dalyvavu
sieji susirinkime, vienbalsiai 
nubalsavo, kad nereikalinga 
namai pirkti Sus-mui Brook
lyn’e, N. Y., kurį pagarsino 
komisija. Mes apkalbę jom, 
kad tie namai Sus-mui neat
neš jokios naudos, vien tik 
kai-kurie poneliai pasinau
dos.

Jeigu Sus-mui nerūpi prie
glaudos namų įsteigimas, ku
riame mūsų seneliai, ir na-

šlaičiai turėtų kur prisiglau
sti; viršminėtų namų ir nerei
kia. Broliai ir sesers! mes 
reikalaukim sau prieglaudos 
namų, kaip kitos tautos turi, 
kuriuose seneliai be rankų, be 
kojų atranda sau gailestingą 
prieglaudą, mes gi lietuviai, 
tarime glausties visuomet po 
svetimtaučių globa, ir kęsti 
amžiną vargą. Suvažiuoja į 
seimus delegatai neva dėl pa
sidarbavimo savo brolių nau
dai, bet seimuose delegatai 
vien tik agitacijas varinėja, 
seimuose daugiausia darbuo
jasi, kad tuos klumpius kaip 
nors išnaudot, dėl jų gerovės 
anei trupučio nesirūpina. 
Kaip žinau, du gerbiami kuni
gai (kokie? Red.) nori padova 
not farmas dėl prieglaudos 
namų, jei tik atsirastų katali
kiška organizacija, kuri užlai
kytų: bet mūsų didžiosios or- 
ganizacjios tam dalykui visai 
neužjaučia; kaip jau viršui 
minėjau. Seimuose daugiau 
dirbama, kad kai-kuriems tik 
būvį pagerint. Vienas iš svar
biausių dalykų — prieglaudos 
namai vis ant toliau ir ant to
liau atidedama.

Taigi Sus-mo nariai, pagal
vokim, kas mums pirma rei
kalinga ,ar Prieglaudos na
mai, ar namai Brooklyne, ku
riame Sus-mo visi daiktai bus 
sutalpinami? Ant galo, kodėl 
komisija nepagarsina, ar tie 
namai atneš nors kokią naudą 
Sns-mui? o gal reiks kas met 
prie jų pridėti po kelis šim
tus?

98 kp. sekr. J. M. Vieraitis.
Ited. prierašas. Gerbiama

sis J. M. Vieraitis jau senai 
kelia klausimą apie įsteigimą 
senelių prieglaudos. Tuo rei
kalu, anot jo, turėtų užsiimti 
mūsų Susivienijmas. Lai bus 
leista ir mums tame klausime 
išreikšti savo nuomonę.

Daug mes turime svarbių ir, 
rodos, neatidėtinų reikalų. 
Štai bene dar labiau būtų rei
kalinga našlaičių prieglauda, 
negu paliegushj senelių prie
glauda. • Tik mūsų nuomone, 
pirm negu raginti susivieniji
mo narius steigti senelių prie
glaudą — reiktų ištirti, ar tas 
reikalas yra neatbūtinai tuo
jau vykintinas. Reikėtų pa
tiki, kiek yra paliegusių Sus- 
mo narių, kurie neturi kur ki
tur prisiglausi. Jeigu ir pa
sirodytų, kad senelių prieglau 
dos reikalo jau nebegalima 
atidėlioti, tai vėl antras klau
simas, ar mes šiandien gali
me uždėti priedermę ant mū
sų susivienijimo tokią prie
glaudą steigti. Mums rodos, 
kad tokios prieglaudos įstei
gimas, nors ir būtų labai gra
žus ir naudingas darbas, bet 
Susivienijimui šiandien dar 
persunkus. Reiktų bent pa
laukti, kol Susivienijimas ga
lutinai susitvarkys ir pinigiš- 
kai sustiprės. Nariams gi vi
są savo energiją reiktų nu
kreipti į Susivienijimą. Ar
gi mes nematome, kaip labai 
iŠpalengva auga mūsų Susi
vienijimo turtas, taip-pat ir 
kuopų skaičius? Argi nerei
kėtų mums pagalvoti delko 
daug jaunesnis ir mažiau tu
rintis narių, negu mūsiškis — 
tautiškasis Susivienijimas — 
beveik dukart tiek turto turi, 
kaip mes, delko pas mus kai- 
kuriame bertainyje beveik 
tiek pat išmokama pomirtinių, 
kiek inplaukia mokesnių? 
Mūsų organizacijoje yra 
dar nemaža silpnumų, ku
riuos mums reikės pa
matyti ir prašalinti. Ir tik 
tada, kada mūsų organizacija 
galutinai įstos į tikrą savo gy
vavimo vagą, kada jos turtas 
pasieks bent $100,000.00 — 
mes galėtume pagalvoti ir a- 
pie prieglaudų steigimą.

Namai gi, žymiame mieste, 
Susivienijimui ir dabar jau 
gyvai reikalingi. Čia ne labda
rybės darbas būtų, bet savo 
naudos ieškojimas. Susivieni
jimas nors kartą įsigytų sau

tikrą Centrą, kurio ligšiol vis 
dar neturi. Imtų leisti savo 
laikraštį ir budinti ir lavinti 
savo narius. Pinigai, indėti į 
namus, be anų paminėtų pa
togumų dar ir nuošimtį di
desnį neštų, negu dabar ban
kuose. Jeigu gi namai 'būtų 
ingyti Brooklyne, tai su laiku 
Susivienijimas galėtų pagal
voti ir apie globojimą ateivių. 
Be to įvairių prieglaudų stei
gimas labiau turėtų būti tik
siu labdaringųjų organizacijų, 
o ne Susivienijimo. Štai pav. 
Chicagos Lietuvių R. K. Lab
daringoji Sąjunga (po šv. An
tano globa), tik vos pernai 
įsteigta, ir jau turinti gerai 
gyvuojančias kuopas penkio
se Chicagos parapijose, turi 
surinkusi apie pustrečio tū
kstančio dolerių ir yra jau nu
tarusi pirkti žemę būsimajai 
našlaičių prieglaudai. Ir Ry
tų lietuviai katalikai galėtų 
steigti panašias labdaringą
sias draugijas, kurios paskui 
susivienijusios, galėtų pradė
ti vykinti didžius labdarybės 
darbus.

Žinoma, nebloga būtų ir Su
sivienijimui įsteigus savo na
riams prieglaudą, bet kol kas 
tai bene būtų persunku.

“Kas tai per naujiena?” 
tars sau “Draugo” skaityto
jas, pamatęs jame naują sky
rių. Keno gi tai dirva, ta 
“Mūsų Dirva?”

Atsakysime — tai dirva ma
žne visų Amerikos lietuvių; 
tai dirva lietuvių darbininkų, 
kurių šimtai tūkstančių varg
sta ir kovoja su pavojais sa
vo gyvybei ir anglių kasy
klose, ir įvairiuose fabrikuo
se.

Jeigu Lietuvoje tautos di
džiumą sudaro ir jos pamatą 
tveria lietuviai ūkininkai, — 
tai čia, Amerikoje, milžiniška 
lietuvių didžiuma — fabrikų 
ir kasyklų darbininkai, netu
rintieji dažniausiai jokios sa
vasties ir jokio pamato po ko
jų (retas kuris iš jų įsigija 
savo namelius).

Bet kada Lietuvos ūkinin
kų reikalai yra svarstomi ir 
tvarkomi — tveriamos įvai
rių įvairiausios ūkininkų or
ganizacijos, — čia, Ameriko
je, lietuvių darbininkų padėji
mas ir jų reikalai — lieka vis 
dar lyg nežinomoji šalis vi
siems tiems, kurie darbininkų 
naudai galėtų ir turėtų gra
žiai padirbėti. Lietuvių dar
bininkų dirva yra labiau, ne
gu kitos užleista, neišarta, ne
išpurenta ir dargi usnimis už
žėlusi.

Tiesa, lietuviams darbinin
kams jau senai į vadus pasi
piršo socijal-demokratai. Jie 
buvo paėmę net kaip ir mo
nopolį rūpinties darbininkų 
reikalais.

Bet dabar, po ilgų jų dar
bo metų, pravartu bus pažiū
rėti, ką gi gera ir naudinga 
lietuviams darbininkams jie 
yra padarę?

Tiesa, žadėta buvo daug, bet 
ar ištesėta? Jų darbo vaisius 
— tai trys tūkstančiai (su vir
šum) darbininkų, susitelku- 
pių į Lietuvių Socijalistų Są
jungą, — ir dar 12 laikraščių, 
leidžiamų neva socijalistiško- 
je, o ištikrųjų gi tamsumo ir 
ištvirkimo dvasioje. Anie trys 
tūkstančiai mūsų brolių yra 
atplėšti nuo tikėjimo ir nuo 
tautybės, taigi nuo tų pamatų, 
kuriais laikėsi lietuvių tauta 
per ilgus metašimčius, ir ant 
kurių naujai ir skaiščiai pra
žydo jaunutė lietuvių kultūra. 
Atkritimas nuo tautos idealų 
anų kelių tūkstančių darbinin
kų netik ką neatnešė naudos 
mūsų tautai, bet ir jiems pa

ENGLBVOOD, ILL.

Susivienijimo prakalbos. 
Subatos vakare, vasario 13 d.

S. - L. R. K. A. 39 kuopa buvo 
surengus prakalbas. Pirmiausiai 
šv. Cecilijos choras vadovau
jant p. Y. Daukšai, sudainavo 
‘Sveiki Broliai” ir “Pasakyk 
Lietuva”. Toliaus Bekė kalba p. 
P. Gudo, kuris trumpai perbėgo 
Lietuvos istoriją ir ragino visus, 
ypatingai jaunuosius, susipažinti 
su savo tautos praeičia. Kalba 
buvo nuosekli ir įspūdinga. Po 
prakalbai p. P. Mulevičius sakė 
eiles “Asilas ir Apuokas”. Su- 
sirinkusiejai visi ramiai užsilai
kė. Publikos, sulyginus su tos 
apielinkes gyventojais, buvo ge
ras būrelis. Pasibaigus progra- 
mui, muzikai užgriežus, prasidėjo 
šokiai, kurie tęsės iki vėlybai 
nakčiai. Pagirtina, kad ši kuopa, 
nors ir jaunutė, bet įstengė su
rengti keliatą prakalbų.

WEST PULLMAN, ILL. 
Nauja S, L B. K. A. kuopa.

Nedėlioję vasario 14 d., bažny
tinėje svetainėje buvo susirinki
mas naujos 157 S? L. R. K. A. 
kuopos, kame įsirašė ir pilnai už
simokėjo iš viso 18 naujų narių. 
Ši kuopą manoma bus viena tarpe 
pažangiųjų Susivienijimo kuopų.

P. M. Svečiai.

tiems nieko gero nesuteikė. 
Jeigu tikėjimas yra brangiau
sia turtas kiekvienam žmogui, 
tai dar labiau darbininkui. 
Žmogus ddrbininkas be tikė
jimo pamato, šiais išnaudoji
mų ir ekonomiškų betvarkių 
laikais — tai tik kandidatas į 
nelaimingus desperatus ir kei
kūnus. Tik laikydamasis tvir
čiausių gyvenimo pamatų dar
bininkas įstengs grumties su 
priešingomis jam aplinkybė
mis ir kovoti dėl geresnio bū
vio. Atsimetimas vėl gi ke
lių tūkstančių gyvų žmonių 
nuo tautos dvasios ir kultūros 
yra neapsakomas nuostolis ir 
mūsų tautinei kultūrai, ir 
tiems patiems atkritėliams. 
Niekas neturi teisės atimti 
darbininkių to džiaugsmo, ku
rį suteikia tėvynės meilė, ar
ba dalyvavimas tautinės kul
tūros kėlime. Socijalistai gi 
tą daro, atskirdami darbinin
kus nuo viso tautiškojo lietu
vių darbo ir paduodami dar
bininkų dvasią vergauti pli
kai internaeijonalkai.

Bet gal Lietuvių Socijalistų 
Sąjunga įstengė ką nors pa
daryti lietuvių darbininkų bū
vio pagerinimui? Gal iškovo
jo didesnes algas, sutrumpini
mą darbo valandų? Gal su
tvėrė organizacijas, kad apsi
gynus nuo bedarbės sunkeny
bių?...

Mes nieko to negirdėjome. 
Jeigu kas žino toje srityje 
lietuvių soeijalistų nuopelnus, 
tai praneškite mums. Busi
me už tai dėkingi. Ligšiol mes 
tik žinome, kad lietuvių soci
jalizmo vadai vos ne vos su 
didžiausiomis sunkenybėmis 
prirašė mūsų socijalistų Są
jungą prie visų Amerikos So
cijalistų, būtent prie tos ame
rikonų partijos, kuri dar be
veik nieko nesveria Amerikos 
gyvenime ir įstatymų leidime 
— ir kuri vargiai ar suteiks 
kokį pagerinimą visų musų 
darbininkų reikalų. Visa tai 
apsvarstę mes ir tarėme sau: 
Ilgai laukėm, ilgai kentėm so
cijalistų vadovavimą mūsų 
darbininkams — bet bgšiol 
nieko gero iš jų nesulaukėme. 
Ar nelaikąs tad bus lietu
viams darbininkams nusisukti 
nuo jų ir »av0 reikalus pasi
imti į savo rankas. Mūsų 
darbininkai nori būti gerais 
lietuviais ir gerais katalikais. 
Tad ištautėję bedieviški so
cijalistai jiems į vadus netin

ka. Ar nebus pravartu pasi
ieškoti lietuviams darbinin
kams sau draugų ir veikėjų 
ant darbininkiškos dirvos — 
tarp žmonių tikinčių ir gerų 
lietuvių.

Štai tomis mintimis padrą
sinti ir įvedame “Drauge’ dar 
bi ninku skyrių, kurį pavadi
nome “Mūsų Dirva”. Norė
tume, kad broliai darbininkai 
ir seserys darbininkės žiūrė
tų i jį kaipo į savo dirvą, ku
rion gerą sėklą mesti galės ne 
tik apšviestūnai, bet ir patys 
mažo mokslo darbininkai — 
niekelio nekliudomi ir nevaržo 
mi. Norėtume, kad darbinin
kai galėtų jausti ir sakyti, jog 
tas skyrius, tai ištikrųjų Mū
sų (darbininkų) dirva.

Žinome gerai, kad socijali
stai ims rėkti gvolto ir pri
kaišioti, kad katalikai, ypač 
kunigai, negali būti darbinin
kų prieteliais, nei gi jų rei
kalais rūpinties.

Žinoma, nei vienas, turintis 
monopolį, nenori jo išsižadė
ti.

Mes gi pasakysime šit ką. 
“Draugo” redakcijoje dirba
me trys žmonės: du svietiš- 
kiu ir vienas kunigas. Nei vie
nas iš mūsų trijų nėra kilęs 
iš ponų. Visi esame darbinin
kų ūkininkų sūnūs. Du iš mū
sų, Amerikon atvažiavę, ne 
vienus metus ir ne viename 
fabrike prakaitą bėjo taip, 
kaip ir visi darbininkai. Dar
bininkų reikalai todėl mums 
via nesvetimi ir gal artimes
ni širdžiai, negu daugeliui tų, 
kurie apie darbininkų reika
lus daug kalba, bet ne kiek te
padaro naudinga. Tad mes 
jaučiamės turį tiek pat teisės 
rūpinties darbininkų reika
lais, kaip ir socijalistai. Be 
to apreiškiame, kad nei vie
nas nei kapitalistas, nei biz
nieris mūsų nėra papirkęs ir 
nevaržys. Jei kas varžys, 
darbininkų reikalus svarstant, 
tai tik Dievo įsakymai ir tei
singi žmonių įstatymai. Šiaip 
jau gi “Mūsų dirvos“ vedėjai 
ir rašytojai turės pilniausią 
laisvę. Buvimas redakcijoje 
kunigo ne tik nieko nepa
kenks, bet rasit galės dar ir 
padėti. Mes klausiame, delko 
kunigas negali būti darbinin
kų prietelis, arba rūpinties 
darbininkų reikalais? Kuni
gas aprūpintas iš kur kitur, 
ne taip priklauso nuo įvairhj 
biznierių ,kaip kitas socijalis
tų laikraščio redaktorius. Mes 
velyjame, kad mūsų socijali
stai būtų tokiais darbininkų 
prieteliais, kaip buvo vysku
pas Ketteleris, popiežius Le
onas XIII, kunigas Naudet’as 
ir daugybė kitų.

Tad, Dievui padedant, ir 
pradedame šį naują skyrių, 
pavesdami 4 ‘ Mūsų Dirvą ’ ’ 
darbininkų širdžiai ir rūpes
niui. Purenkime ją visi iš 
vieno, sekime jon gerus grū
dus, o nauda netruks - apsi
reikšti.

“Draugo” redakcija.

KAS MUMS RŪPĖS?
Būtų pageidaujama, kad 

“Mūsų Dirva” — padėtų iš
aiškinti tinkamai ir visapusiš
kai visus darbininkų reikalus. 
Darbininkų klausimas su jų 
visais reikalais taip yra pla
tus, jog tam reikės padėti 
daug laiko ir darbo, tečiau tai 
neturėtų nubaidyti visų geros 
valios žmonių. Darbininkų 
skriaudos krovėsi amžiais ir 
ne vienų metų darbas jas pa
naikinti ir net tinkamai išaiš
kinti. Žmonės sudideda iš dū
šios ir iš kūno; pagal to yra 
ir dvejopi reikalai: dūšios 
(dvasios) ir kūno. Nors pir
mieji yra be abejonės svar
besni, negu antrieji, tečiau šie 
antrieji — kūno — yra labiau 
suprantami, atjaučianti, taigi 
dažnai ir artimesni. Mes tu
rėtume pradėti gvildenti iš 
pradžios tuos antruosius rei

RUBLIAI RUBLIAI
Neužmiršk savo giminių tėvynėj. Kiekvie

nas doleris jiems dabar nusiųstas bus labai mielai 
jų priimtas. Atsimink, kad giminės anoj pusėj 
vandęnyno labai reikalingi pagelbos taigi jūsų 
pridėrystė jiems padėti.

Mes gvarantuojame kad jūsų pinigai bus 
nusiųsti tam asmeniui, kuriam siųsite ir be ma
žiausio užtrukimo. Mūsų susirišimai su Rusijos 
bankais leidžia .mums taip padaryti.

Prieš siuntimą pinigų pasiklausk mūsų apie 
kainas, nes rubliai dabar pigesni, neg kad pir
miau jie buvo.

Visada siųsk savo pinigus per seną ištikimą.

PEOPLES STOCJt YARDS

STATE BANK

Ashland Avi. Kampas 47tos g«iv.

Chicago, III.

Seniausia, didžiausia Ir stipriausia banka 
vakaruose nuo 8tock Vardų.

kalus, kartkartėmis paliesda
mi ir darbininkų dvasios rei
kalus, juo labiau, kad gyveni
me ir dvasios reikalai ir ma- 
terijalinės gerovės (turto, 
sveikatos) «— labai arti tarp 
savęs rišasi. Į tą antrą sri
tį darbininkų reikalų ineina 
visų-pirma visos jų darbo są
lygos: darbo apmokėjimas, jo 
ilgumas, darbo sveikatingu
mas (t. v. higijenos sąlygos), 
moterų ir vaikų darbas, laisvė 
organizacijų, streikų, darbinin 
kų apdraudimas ir visos kitos 
darbo sąlygos. Toliau — są
lygos gyvenimo namie: butas, 
maistas, drabužiai, pasilin
ksminimai ir kiti dalykai.

Reikėtų visa tai: ir visas 
darbo sąlygas, ir sąlygas gy
venimo namie plačiai ir nuo
dugniai išaiškinti, nurodant vi 
sus blogumus ir trukumus.

Dvasios reikalus paliečiant, 
Reikėtų išaiškinti tikybos ir 
doros stovis ir reikalai, švie
timo reikalas (mokyklos, kur
sai, knygynėliai, paskaitos, 
parkalbos ir tt.), viešų pasi- 
linksminimų reikalas, dalyva
vimas visuomenės gyvenime, 
įvairiose draugijose, koopera
cijose, susivienijimuose ir tt. 
Toliau — dalyvavimas šio kra 
što politikoje. Visus tuos 
klausimus ir reikalus reikė
tų plačiai išaiškinti, nurodant 
visus blogumus ir spragas. 
Prie tokios daugybės darbi
ninkų reikalų, aišku, kad
gerinti darbininkų būvį 
galima tik sueinant vi
siems darbininkams į vie
nybę. Vienybėje — galy
bė. Reikėtų pasvarstyti, kiek 
tinka dabar jau esamosios lie
tuvių darbininkų organizaci
jos tam, kad apėmus visus 
darbininkų reikalus. Grei
čiausiai pasirodys, kad tokios 
organizacijos, apimančios sa
vo tikslu ir veikimu visus 
darbininkų reikalus — lietu
viai dar neturi. Socijalistų 
Sąjunga nukrypo į vienpusiš
ką agitaciją, darbininko gi 
ateities neužtikrina. Įvairios 
pašalpinės draugijos, susivie
nijimai — parūpina pašalpą 
ligoje ir pomirtinę, bet neap
gina darbininko nuo bedarbės. 
Taip-pat jos neturi tikslo rfl- 

!pinties ypatingai darbininkų 
luomo, kaipo tokio reikalais. 
Tad bene reikės dar išauklėti 
ateityje typą naujos lietuvių 
darbininkų organizacijos. Čia 
reikėtų taip-pat išaiškinti san
tykiai lietuvių darbininkų su 
įvairiomis kitataučių darbinin 
kų organizacijomis: ar glau
sties prie kurių iš jų, ir prie 
kurių, ir kokiomis sąlygomis 
glausties ir tt.

Kaip matome tat reikalų ir 
klausimų yra daugybė. Mes 
nuoširdžiai kviečiame visus 
valdančius plunksną darbinin
kus, taip-pat visus darbininkų 
klausimo žinovus prisidėti

prie visų paminėtų klausimų 
išaiškinimo. Pradėkime nuo 
darbo sąlygų. Lai darbinin 
kai, arba- darbininkų prieteliai 
aprašo plačiai visas darbo są
lygas ten, kur jie dirba ir lai 
nurodo, kas ir kaip, jų nuomo
ne, reikėtų pataisyti.

Daumantas.

IŠ DARBO SRITIES.
MAINIERIAMS PADI

DINTA ALGOS.

Calumet mieste, Micbigan 
valstijoj apielinkių vario ka
syklose pakeltos darbinin
kams algos. Bet ir dabarti- 

inis uždarbis dar bus 10% ma
žesnis, negu kad buvo prieš 
karę. Neužilgo žadama pakel
ti uždarbį sulyg praėjusio lai
ko mokesnių. 10,000 darbinin
kų gaus tą pagerinimą.

KONGRESAS TURĖS UŽ 
MOKĖTI SKRYBELNINKŲ 

BAUSMĘ.
Jungtinių Valstijų Kongre 

san padarytas įnešimas api< 
apmokėjimą iš valdžios iždo 
292,000 dolerių bausmės ir tei 
smo išlaidų, kurios buvo pa 
skirtos Augščiausiojo Jungti 
nių Valstijų teismo išmokėt 
200 narių skrybelninkų unioji 
Danbury mieste, Conn. vtlsti 
joj. Unijistaj buvo nuteisti 
užmokėti tą pabaudą už boi 
kotavimą firmos, kurios dirb 
tuvėse įvyko streikas.

TARP STREIKININKŲ IR 
DARBDAVIŲ NĖRA

j SUTARTIES.

i Pranyko visa viltis užbaigti 
streiką ir susitaikiniti strei- 

I kieriams rytinės dalies Ohio 
valstijos anglių kasyklo
se, kur streikuoja dau
ginu, kaip 15,000 darbinin
kų. Nesenai buvo darbininkų 
ir savininkų kasyklų susirin- 

! kima8, dalyvaujant valdžios 
atstovams. Visi dalyvavusie
ji darbininkų ir darbdavių 
konferencijoj skelbia, kad nė
ra vilties, kad greitai galėtų 
įvykti koki nors sutartis, nes 
kiekvieni iš jų laikosi savo 
nuomonių ir nenusileidžia.

DIDELĖS GELEŽIES DII 
TUVĖS PRADEDA

VEIKTI.

Iš New .Tersey valsti; 
miesto gauta žinių, kad < 
dėlės Singero siuvamų ma 
nų dirtuvės pradeda smarki 
veikti. Darbininkai pradė 
dirbti pilną taiką. Nuo pi 
džios šių metų priimta dii 
tuvėn 2,000 žmonių. Praė, 
šių metų rudenį buvo paleii 
apie 5,000 darbininkų. Dal 
dirba dirbtuvėse 7,000 žn 
nių, neužilgo gausią darbą 
nedirbantieji darbininkai si 
čiuje 3,000 žmonių.



PAGERĖJO DARBO 
IŠLYGOS.

New Yorko valstijos Artic 
miesto apielinkėse randasi la
bai daug audimo dirbtuvių. 
Iki šiam laikui dirbtuvės bu
vo apmirę ir dauguma dar
bininkų vaikščiojo be darbo. 
Pastaruoju laiku žymiai dirb
tuvės pradėjo veikti. 20,000 
darbininkų dirba pilnų laikų. 
Dažytojai tiek daug turi už
sakymų, kad priversti yra 

.dirbti viršlaikį.

UŽGINTA .VAIKŲ 
DARBAS.

Alabamos valstijos atstovų 
rūmas išnešė nuosprendį, kad 
vaikai turintieji mažiau,-kaip 
16 metų negali dirbti dirbtu
vėse, nes dirbtuvių darbas 
kenkia jų sveikatai ir nelei
džia jiems atsakančiai išaugti 
ir išsiauklėti.

BEDARBIŲ SUSIRIN
KIMAS.

New Yorke atsibuvo ant 
gatvių didelis bedarbių susi
rinkimas, kuriame nuspręsta 
reikalauti nuo miesto, kad tuo 
jaus būtų pradėti valstijos ir 
miesto darbai, kad būtų už
gintas išvežimas maisto užru- 
bežin, ir kad būtų intaisvti be
darbiams miesto amatų dirb
tuvės.

20 MAINIERIŲ ŽUVO. 
Nanaimo, B. C. Canada an

glių kasyklose South AVelling- 
ton, gulinčiame 7 mylias nuo 
Manaimo prigėrė 20 darbinin
kų. Vanduo taip ūmai užlie
jo kasyklų, kad jie nespėjo 
išsigelbėti.
UNIJISTAI UŽ MOTERŲ 

TIESAS.
John Mitchel uflijistų veikė

jas ir Pennsyvanijos mainie- 
rių patarėjas agituoja smar
kiai, kad mainieriai balsuotų 
už konstitucijinę pataisų, rei-j 
kalaujančių lygių tiesų mote-' 
rims politikoje. Ypatingai 
Mitchel nori šiuomi dalyku už- 
interesuoti darbininkus, nes 
pąmmayl vma i j o s legislatūros 
nariai afaieta darbininkams, 
kad jie visai mažai rūpinasi 
moterų tiesų ingijmu.

Mitchel priveda daug nuro
dymų delko moterys privalo 
turėti lygias tiesas. Privesi - 
me čia keletu iš jų:

Šių apielinkių moterys, kaip 
vyresnės taip ir jaunesnės, 
sako Mitchel, yra priverstos, 
palikus stubas, dirbti pramo- 
nijos įstaigose. Iš to atžvil
gio joms lygiai su vyrais rei
kėtų duoti tiesas gaminti įsta
tus, kuriais būtų apsaugotas 
jų darbas.

Moterys neturi priklausyti 
nuo vyrų malonės, bet joms 
privalo būti pavesta tinkama 
vieta pramonijoj ir visuome
nėj.

Moterims būtinai reikia tu
rėti halsų visuose morališkuo
se klausimuose, nes jų daugu
ma turi geresnį išauklėjimų ir 
geresnius pobūdžius prie iš
mintingo balsavimo.

ŠIS TAS.
jgu ir dabar dar netikė- 
kad “Keleivis” šmeižia 
likus, tai jau manykit 

sau norite, bet aš {Ver
tęs “Keleivio” telegramų 
ų iš New Britain, Conn. 
baisių žmogžudystę ir su- 
s ten tokį sakinį: “matyt 
kunigo ir gaspadinės ėjo 

rki kova”, pagalvojau 
kad “Keleivis” nenori ir 

įsiųjų palikti ramybėje ir 
nai nori, kad jie kovotų, 
liški laikraščiai pirma 
įleivio” pranešė, kad ku-
, ir šeimininkę nužudė pa
nai, bet matyti “Keleivis’ 
mo papročio norėjo nešva- 
žinutę suteikti savo skal
iams. Sulyg Baltraus ir

Laisvei” nepatinka Kata-
Spaudos Draugijos šei- 

iėlė, sunku visiems intik- 
» ypač tokiems, kurie daŽ-

niausiai dalykus apžiūri ne ii 
dvasios pusės, bet iš didumo 
arba platumo. Tiesa tokie ge- 
radėjai neretai apsvilina sau 
pirščiukus įr nors vėlai pama
to, kad auksas ir pelenuose 
žiba, bet negi prisipažins prie 
daidos. Toji šeimyna prie ku
rios “Laisvė” priguli rodosi 
visai nusmuko, bet jinai ten 
nemato “suskių”.

“Ežį” tai būtinai reikia pa- 
sveikirlTi, nors ir toli jis nuo 
mūsų apsigyveno, visgi ger
biamasis neužmirš, kad ir 
Amerikoj lietuvių randasi ir 
labai mėgsta “Ežio” diglius. 
Vienas mane dalykas tai labai 
stebina, delko “Ežio” digliai 
tokie ilgi-ilgi, ar negalėjo jis 
sau trumpesnių, bet smailes
nių pasigaminti. O gal Ang
lijos ežiai tokios išvaizdos ir 
yra, tai tada kitas dalykas.

Rygos Jakavičiaus “Bota
gas” tai mane išgųzdino savo 
išvaizda, kad likšiol negaliu 
atsipeikėti ir kinkos dreba- 
dreba. Jau ištikrųjų pamaty
tų Vokietijos Kaizeris Jaka- 
vičiau “Rygos Naujienų “Bo
tagų”, gyvas į pragarų nu- 
marmalintų. Och ir baisus tas 
“Botagas”!

Už augštų namų, gyvenant 
dideliame mieste, neturi žmo
gus progos pastebėti, iš ku
rios pusės saulė užteka ir ku
rion pusėn nusileidžia. Džiaug 
smingų naujienų apturėjome, 
kad neužilgo gims tikras lie
tuviškas “Saulėtekis”, kuris 
pasikels nuo bepartyviškų pa
dangių ir nusileis į... Bet dar 
bus anksti spėjimus daryti.

Sokratai, Demostenai, Ho- 
racijai ir visi senųjų gadynių 
garsūs filosofai kariautojai ir 
mefistofeliai saugokitės! nes 
“Naujienų” kapitono pypkė 
jums visiems žada dantis iš
kulti. Baisiai ji didvyriška, 
tiktai viena nelaimė, kad ne
prieinama, nes, atsiprašau iš 
anksto, pelėsias dvokia.

Lietuviai, ačiū Visagaliui, 
turi gana visokių partijų, par- 
tijėlių, kurios viskų kala ant 
savo kurpalio. Dabar iškilo 
naujas klausimas, būtent: 
tarp visų Lietuvos šventųjų 
surasti tokį, kuris nei vienos 
partijos jausmų neužgautų. 
“Lietuva” pataria, kad tas 
Šventasis būtų neutrališku, bet 
jo vardo nepasako. Gal laikui 
bėgant paskelbs. Žingeidu 
būtų išvysti tų “džentelmo- 
na”.

Arba vėl “Tėvynė”. Nela
bai dar šenai jinai protesta
vo prieš kunigus, kam jie no
rėjo Beilį nudaigoti. Dabar 
gi “Tėvynė” kaltina kunigus 
ir katalikus, kad jie žydus šel
pia. Net įžengimus strap- 
snius tam dalykui rašo. Ir ži
nok tu žmogus, kas “Tėvy
nei” labiau rūpi, ar žydai, ar 
katalikai - lietuviai. Vis dėlto 
vienų dalykų tikrai gali nu
spėti. Kų katalikai neveiktų 
— “Tėvynei” vistiek nepa
tiks, nes ne jos partijos žmo
nės.

Tautininkai baisiai atsar
gūs pasidarė. Turbūt praė
jusių laikų patyrimai niekais 
nenuėjo. Jeigu kilsta koks 
naujas sumanymas, jie tuo
jaus pasako, kad apie jį girdė
ję, bet iš kurios pusės tas 
gandas juos pasekė, — tyli. 
Įvyksta lietuvių tarpe koks 
svarbesnis apsireiškimas, — 
tautininkai mandagiai pasa
ko: “sakoma, kad už jūrių- 
marių lakštutės čiulba”. Pa
kviečia kas tautininkus prie 
bendro darbo, jie dar švel
niau purtosi: “mes nei už, nei 
prieš, mūsų veikimas augščiau 
visų partijų zefiro bangose 
pluduruoja. Tikrai be parti
jos vyrai!

Tūlas Chicagos kiaurai pra
iręs straipsnių, žinių gamin-

to jas rašo “Keleivyj”, kad 
popiežiai turi savo kalinius 
net Amerikoj ir tai esu “Vy
čiai”. Nabagėlis daugiau nie
ko nemato, kaip tik 18 gatvę 
ir kertinį stulpų prie “Nau
jienų” redakcijos, kur dažnai 
atsišlieja ir užmigęs pasap
nuoja apie kalinius iš anapus 
grabo. Visi žino, kad “Vy
čiai” dar ligšiol retežių ant 
rankų neturi ir iš kurios gi 
pusės spėjo didvyris suvuosti, 
kad jie prirakinti.

Veizėkit ir ‘Naujienos’ apie 
ricierius prabylo. Ar tiktai 
jos nebuvo susitikę su Don 
Kichotu ? Subarbės malūnų 
sparnai, oi subarbės. “Big 
fait” nebetoli!

Kuntaplinės pačtos skyrius 
nesenai atsidarė “Naujienų” 
ofise. Second hand forničiu- 
rai, drapanos ir klumpiai no
riai ten perkami ir prie pa
gelbos aulo bevielinio telegra
fo pąsiunčiama jie į visas 
Amerikos raudonesnias vie
tas. Nesnauskit! Visų senų 
šlamštų pas “Naujienas” neš* 
kit! Sunaudos.

Jaunime! Jei nori apsišvie
sti ir prasitobulinti, paklau
syk kų rašo “nuo viedro lan
kelis”. Ilgų laika jis gulėjo 
saliūno pabaryj, bet paskiaus 
koks ten raudonnosis išmetė 
ji ant gatvės, kur jisai ir pra
dėjo spirgsėti apie jaunimų 
urvuose skęstantį. Tiktai au
sų ir akių neturėdamas, vie
ton jaunimų pamokinti ‘Drau
gų” ir kunigus čiupinėja. Mat 
kreivai nudurė.

“Katalikai jokios intekmės 
neturi viešame gyvenime”, 
dažnai kartoja katalikų drau
gai ir nedraugai. Bet kada 
katalikų pinigėliai daug gau
siau Lietuvos tautų šelpia, tai 
tada mūs didvyriai tyli ir aku
tes užmerkę apie išgamas by- 
luoja.

Ir ko tik lietuviai neišgal- 
vOja? Visokių baikų prikre
čia. Štai kad ir dabar. Skai
tau “Pasaulio” 2 numerį ir 
prisimenu Esperanto kalbų. 
“Pasaulyj” esperantiškų žo
džių ištarimų tiek daug, kad 
ir negudriausis žmogus užuos, 
kad čia pasauliniai esperan- 
tistai laikraštį redeguoja. Pa
vyzdžiui: vokečei trauk prie 
waršowos, pienas befa, sutei- 
kea pagialba ir t. p.

“Laisvės” 15 numeryj Ga
brio ir Yčo su šviesa nesuieš
kosi. Turbūt redaktoriai “pa- 
similino” ir užmiršo, kad jie 
dar gyvi.

>- -
“Amerikos Lietuvis” irgi 

klerikalų vardų pamini. Ar 
kartais nepradės klerikalizmo 
ieškoti. Kas-žin, ar apsimo
kėtų rimtam laikraščiui to
kius nerimtus dalykus gvil
denti. Jau kad lietuvių tauta 
nenori klerikalizmo savo tar- 
pan įsileisti, tai kamgi jis po 
prievarta brukti. Nuostabūs 
tie žmonės!

Mainosi laikai. Seniau ka
talikai vis Vijosi paskui tau
tininkus ir kitas partijas. 
Šiais gi laikais tautininkai ir 
socijalistai pradeda paskui 
katalikus vyties. Tik tėmyk: 
lietuvių seimų sumanė katali
kai — paskui juos pasekė ki
tos partijos. Katalikai pra
dėjo rūpinties spauda ir kitos 
partijos savo spaudos sųjun- 
gų iš letargo judina. Katali 
kai organizuoja jaunimų, tau
tininkų ir socijalistų jaunimas 
akis atmerkė. Katalikės mo
terys kalnus verčia ir kitų pa
kraipų moterėlės aukurus ku
ria. Katalikai kvietė - kvietė 
kitas partijas sutverti Tautos 
Tarybų ir tvėrimas jau pra
dėtas, o mūsų tautininkai bei 
socijalistai dar tik akis po 
sunkaus miego krapšto. Su- 
kruskit ant galo, vyrai, nes 
tėvynė laukia!

DRAUGASi
Vasario (Feb.) 25, 1915. N. 9.

“Chieago Herald” 22 va
sario praneša, kad “Honest 
‘draugas’ Kaitis liet. bankie- 
ris paliko savo bankos tuščių 
kasų ir dingo kur pipirai au
ga. Jeigu prisiminsime, kad 
tas “Honest Peter” buvo lei
dėju socijalistiško Žurnalo, 
kuriame neretai kapitalistai 
kalbėjosi su kiaulėmis ir be to 
dar plačiai darbavosi socija- 
lizmo srityje, kaipo agitato
rius ir “nuoseklus darbinin
kų klesos užtarėjas”, tai 
mums/ nėra ko ir stebėties, 
jug žinoma, kad socijalistai 
nuosavybės nepripažįsta.

Ožių Mikilonų, Vištijadų, 
Plumpajadų, Pypkės Kapito
nų, garsių bubinų ir tam pa
našių jadų jubiliejus atsibuvo 
21 d. vasario Auditorium sve
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LAIŠKAS AMERIKOS VAI
KŲ — LIETUVOS 

VAIKAMS.

Šito laiško sumanymas 
iškilo mergaičių draugi
jos (Nekalto Prasid. Pan. 
Šv.) susirinkime. (Narius 
nuo 10 metų iki 16 metų). 
Sumanymui pritarė ir 
berniukų draugija (Anio- 
lo Sargo). Draugijos iš
rinko komisiją, kuri ir 
sustatė šitą laiką. Po laiš
ku pasirašė vyresniųjų 

v skyrių mokyklos moki
niai (Apveizdos Dievo' 
parapijos mokykloje mo
kinasi arti 500 lietuvių 
vaikų). “Dr.” Red.

Apveizdos Dieve parapijos 
Mokykla, Chieago, III.

Brangūs Broleliai ir Sesutės:
Girdėdami,, kad didelė ne

laimė — baisi karė užpuolė 
mūsų numylėtų tėvynę Lietu
vų, didžiai iš to nuliūdome, 
kuomet atsiminėm, kad ir mū
sų brangūs Broleliai ir Sesu
tės turės daug vargo iškentė
ti ir kruvinų &£rfrų išlieti. O 
gal nevienas ir savo gyvybę
ten paaukojo.

Nors ir toli esame nuo Jūs, 
bet mūsų širdys yra surištos 
su Jūsų širdimis, todėl nuošir
džiai užjaučiame mūsų Brole
lius, ir Sesutes ,ir visų Lietu
vų, norints ir daugeliui iš mū
sų neteko jos matyti, bet-gi iš 
savo tėvelių dažnų pasakoji
mų. žinome, taip kaip ir bū

tume savo akimis jų matę.
Bet labiausia mus sujudino, 

kuomet mūsų kunigėlis pa
skaitė mums gražių apysakėlę 
apie “Žiškų Juozuku”, kaip 
jis karštai troško mokyties, 
bet jo motina jam neleido ir 
žiauriai jam atsakydavo, kuo
met jis prašydavosi eit mo
kyklon.

Mums labai liūdna girdėti 
tai ir nevienas mųstėm, kiek 
daug ten yra tokių Juozuku, 
kurie norėtų lankyti mokyklų, 
bet negalėdami pasiekti savo 
tikslo, per tėvų apsileidimų ar 
štokų pinigų, turi vargingai, 
be naudos tėvynei, užbaigt sa
vo gyvenimo dienas.

Todėl, kaip mes užaugsime, 
kiek galėdami šelpsime Jus ir 
pasistengsnhe įsteigti dau
ginus mokyklų, kurias ir ne
turtingi vaikučiai galėtų lan
kyti. Liekamės,

Su nuoširdžia užuojauta ir 
meile,

Jūsų viengenčiai. 
Vasario 19, 1915.

SVARBUS VYČIAMS 
PRANEŠIMAS.

“Lietuvos Vyčiu” II Kou 
greso nutarimu, Centras tu
ri mokėti L.R.K. Federacijai 
po 6 c. nuo kiekvieno nario. 
Taigi “L. Vyčių” kuopų val
dybos teiksitės kuogreičiau- 
siai prisiųsti “Lietuvos Vy
čių” Centran metinę duoklę. 
Taigi šiuomi pranešame, kad 
“Lietuvos Vyčių” Centro ber 
tainimame susirinkime, kuris 
įvyko gruodžio 27 d., 1914 m.,

tainėje. Baisiai žingeidus pa
minėjimas! Mikitonas ožio 
balsu net tris sykius subliovė, 
v istijados dedamos jadus apie 
tuzinų kartų sukvaksėjo - su- 
pfomsėjo, kapitonų pypkės vi
sų svetainę skištai-tirštų dū
mų* prileido ir ant galo iš di
delio džiaugsmo, kad “Nau
jienos” susilaukė tokios iškil
mingos valandos Mikitonas 
mazurkų atšoko su Vištijada, 
Pypkės Kapitonas su bubinų 
karaliumi atitrepsėjo galiopa- 
dų, o visi draugai iš mažes
niosios kartos ir giminės išė
jo rusų “kazačka”. Po trep
sėjimo ir kaukšėjimo visi su
ėjo į “bufetų”, išsimetė po 
čerkelę “brandės” ir na vivat 
suriko: “Lai gyvuoja Jeremi- 
jados!”

Burbulas.

Brockton, Mass., nutarta; 
“Lietuvos Vyčių” kuopos, ku
rios neatsiteis su “Lietuvos 
Vyčių” Centru už dviejų mė
nesių nuo patalpinimo proto
kolo organan “Drauge”, — 
taps suspenduotos. Tikimės, 
kad skolingos kuopos nenorės 
pertraukti su Centru visų ry
šių, kad nenorės nustoti tei
sės vadintis “Lietuvos Vy
čiais” ir kad neilg-trukus at- 
siteis.

“L. F.” Centro Vai.

ŽODIS NELEGALIŠKIEMS 
“VYČIAMS”.

“Lietuvos Vyčių” Centran 
yra pranešta, kad kai-kuriose 
(žinome visas, tik mandagu
mo delei, čia neminėsime) 
Jugtinių Valstijų kolonijose 
yra susitvėrusios jaunimo 
draugijėlės, kurios pasivadino 
“Lietuvos Vyčiais”, bet prie 
“L. V.” Centro nepriguli ir 
su Centru neturi jokio susine- 
šimo. Taigi vardan “L. F.”, 
Lietuvių Rymo Katalikų Jau
nuomenės Federacijos, prane
šame ir persergstame šias 
draugijas, kad neturite jokios 
tiesos viešai veikti “Letuvos 
Vyčių” vardu. Taipgi prane
šame, kad pagal Jungt. Valst. 
teises, negalite dėvėti “Lietu
vos Vyčių” ženklelių, nei var
toti šios organizacijos ant- 
spaudos, nei vėliavos, nei jos 
ženklo. “Lietuvos Vyčių” or
ganui “Draugui” gi praneša
me, kad “Vyčiai’ zeristai/(tie 
kurie neturi dar kuopos nu
merį), neturi tiesos naudotis 
mūsų organo privilegijomis ir 
už juos, “Lietuvos Vyčių” 
Centras neatsako.

Vadinkitės, draugai, kaip 
jums patinka, bet už nelega- 
liškų pasisavinimų “Lietuvos 
Vyčių” vardo ne tiktai viešai 
protestuojame, bet ir užtikri
name kad stengsimės ieškoti 
savo tiesų. Pirma neg pra
dėsite, mieli draugai, viešai 
veikti mūsų vardu, tai turite 
susinešti su. Centru, t. y. pa
prašyti savo kuopai numerio, 
pasiųsti Centran savo narių 
vardus - pavardes (kurios tu
ri būti parašytos ant tam tik
rų blankų, kurias prisiunčia- 
nic ant pareikalavimo), jų am
žių iš kalno metinę duoklę po 
20 centų nuo kiekvieno nario.

** “L. F.” Cent. Valdyba.

80. MANOHKSTIB, CONN.
Sausio 24 d. atsibuvo prakal

bos. Kadangi jokios katalikiškos 
draugijos ligšiol čia nebuvo, tai 
prakalbų surengimu pasidarba
vo kelios ypatos, ypatingai p. 
Alenakai ir kiti. Suairinkimą 
atidarė p-lė Ona Alenakiutė ir 
paaiškino prakalbų tikslą. Pro
gramas buvo gana įvairu* P-lė« 
Alenakiutėa labai gražiai pa- 
dekliamavo.

Pirmiausia kalbėjo kun. J. 
Ambotaa iš Hartfordo. Kalbėjo 
apie dabartinę Europos karę ir ii 
ko ji kilo. Ne vienam buvo grau
du atsimenant aavo gimtinę ir 
vientaučiua, kokiame jie dabar

padėjime. Taip-pat kalbėjo apie 
lietuvią gyvenimą šioje šalyje, 
apie santikiug ir skaldimąsį į 
partijas. Kalbėdamas apie drau
gijas pažymėjo, kad draugijos 
neturinčios stiprią krikščioniškų 
pamatą, negali nieko gero nu
veikti be vaidą ir koliojimori. 
Ragino tveriant draugijas, arba 
tas, kurios nukrypo nuo doros 
pamato atnaujinant, padėti stip
rius katalikiškus pamatus.

Toliau sekė dekliamacijos, ku
rias Bake Hartfordo vytės, vi
soms sekėsi. Monologą “Ponai
tis” atvaidino B. Sarapas iš 
Hartfordo. Laibai prijuokino 
publiką. Hartfordo šv. Trejybės 
bažnytinis choras, vedamas var
gonininko p. V. Kanclerio, pa
dainavo keletą dainelią, ypatin
gai gerai pavyko Vyčią Himnas.

Paskui kalbėjo A. Kneižis, 
hartfordietis vytis. Ragino uždė
ti “L. Vyčių” kuopą, pastebė
damas, kad iš vietinio jaunimo 
yra “L. Vyčią” VI kuopos, 
Hartforde, narią, tai jiems kur
tas būtą patogiau turėti ant vie
tos kuopą. Aiškino konstituci
ją ir galą gale kvietė rašyties. 
Tuojaus užsirašė 16 narią: 5 vai
kų skyriaus, o 11 pilnųjįj narių. 
Taigi puiki pradžia, kurios visai 
nesitikėta, nes šitame miestelyje 
(dekados nebuvo katalikiškųjų 
prakalbą ir buvo pramintas “ci
cilistą lizduv. Žmonių buvo ar
ti 200, nors čia neuždaugiau ir 
esama; tvarką užlaikė gražią. 
Buvo kolekta pinigų, surinkta 
$10.70. Apmokėjus $3.00 už sve
tainę, $7.00 pasiliko “Tautos 
Fondui”. Svečiai kalbėtojai nž 
kelionę atsisakė apmokėjimo, tai 
publika garsiu de|nų plojimu 
labai mandagiai padėkojo.

Tegul So. Manchesterio lietu
viai katalikai, ypatingai jaunuo
menė, šoka į darbą, nes laikas. 
Reikia rengti kuodažniausi&i 
prakalbas, paskaitas, vaidinimus 
ir koncertus. Visi, kas gyvaa, 
prie krutėjimo!

x Vienu ii ten buvusių.

8 d. vasario Aušros Vartų 
svet. įvyko antras iš eilės nese
niai susidariusios Lietuvos Vyčių 
kuopos susirinkimas. Susirinki
man atsilankė nemažas jaunimo 
būrelis. Dr. A. K. Rutkauskas įs
pūdingai prakalbėjo į susirinku
sius nurodinėdamas kokius milži
niškus darbus galėtų atlikti ka
talikiškas jaunimas susispietęs 
po Lietuvos Vyčių vėliava.

Po kalbai kuopon įstojo 10 
naujų narių. Pabaigoje buvo 
svarstoma tolesni veikimo pienai.

L. V.

CHICAGOJE
LIETUVIŲ DIENA 

CHICAGOJE.
Tautos Fondo valdyba pra

neša mums, kad 4 dienų ko
vo šv. Kazimiero šventėje ren
giama Chicagoje Lietuvių Die 
na. Kviečiama visus lietuvius 
prisidėti darbu ir kiek gali
ma auka Lietuvių pagelbėji
me. Lietuvaitės, kurios pano
rės tą dienų pasidarbuoti tė
vynės naudai meldžiama pa
siųsti savo pavardes ir antra
šus p. Juliui Kaupui, 3259 S. 
Morgan st., arba telefonoti į 
“Kataliko” redakciją nuo ry
to iki 11 valandai. Telefono 
numeris Yards 6870.

Chicagos Tautos Fondo ko
mitetų centralinė valdyba yra 
gavusi iš Chieago miesto ma
joro Harrisono leidimą rink
ti aukas nukentėjusiems dėl 
karės lietuviams.

Visi automobilių savininkai, 
kurie teiksis “Tag” mergi
nas pavėžinti Lietuvių Dienos 
vakare, tegul apie savo pasi 
žadėjimą praneša telefonu ar 
laišku p. J. Kaupui, 3259 S 
Morgan st., Chieago. Telefo
nas ryto metą tiktai Yards 
6870. .

Geistina, kad Chicagos lie
ti: v iai nuoširdžiai pasidarbuo
tų ir sudėtų aukų kuodaugiau- 
siai, nes Tėvynės vargai — di 
deli ir baisūs.

CHICAGOS MAJORO KAN 
DIDATŲ NOMINAVIMAS.

Balsavimas ant majoro kan 
didatų atsibuvo. Daugiausiai 
balsų gavo demokratų kandi 
datas Robert M. Sweitzer; ji
sai gavo net 182,534 balsų.

Nuo republikonų nominuotas 
IVilJiam Hale Trompson. Bal
sų gavo 84,735.

Senasis Chicagos majoras 
Harrisonas gavo balsų 104,- 
983, bet jį viršija Sweitzer, 
taigi jo kandidatūra žlugo. Ti
kimasi, kad majoru balandfio 
mėnesio rinkimuose bus išrin
ktas demokratas Sweitzer.

CUNTON, IND.
Kovo 1 ir 2 d. Saldžiausios 

Širdies V. Jėzaus bažnyčioj bua 
kun. Ig. KerševiČius ir aprūpins 
lietuvių katalikų dvasinius rei
kalus. Jis pribus kovo 1 d. po 
pietų ir 3 d. kovo iš ryto visi lie
tuviai paskirtomis dienomis turi 
ateiti atlikti Velykinę ir daly
vauti pamalduose.

Kun. Ig. Kerševičia.

REOAKCŪOSATSAKAL
A. J. Stakneričlul. Tokiuos dalykus, 

kuriais intesuojasi tik du arba kela- 
taa žmonių, mes paprastai aplenkiama. 
Tamstos polemiką su p. P. K kas ir gi 
aplenksime. __

V. P. Vertime iš lenkų laikraščio 
“Prxewodnik Katolicki” apie a. a. 
kun. Žebrio nužudymą, nieko nauja 
neradome, kas jau ankščiau buvo 
“Drauge” aprašyta.

SKELBIMAI.
MOKSLININKO ŽODIS.

Prof. Duclaux, paveldėjas Pas- 
teur’o ir direktorius jo laborato
rijų Paryžiuje, pasakė: kad; kiau 
rai ištyrus experimentais, jis ga- 
js pasakyti, kad vynas esąs dide- 
ės vertės ne vien todėl, kad jis 

turi savyje alkolį, bet dėl jo 
maistingų dalių. Pasiremiant ant 
šios išminties, vynas buvo išrink
tas, kaipo pamatas gerai žinomos 
preparacijos “ Triner’io Ameriko
niško Kartaus Vyno Elixiro. Tas 
vynas ypatingai yra išrinktas pa
čių išdirbėjų ir yra rinktinis Cali- 
ornijos produktas. Su šiuo vynu 

(gydymo žolės darodytos vertės, 
sutaisytos į labai gerą gyduolę 
paprastoms ligoms pilvo ir vidu
rių, labiausiai užkietėjime ir šy
du su kataru pilvo, nužudyme 
apetito. Kaino $1.00. Aptiekose. 
Jos. Triner, Manufacturer, 1333- 
1339 S. Ashland avė., Chieago, HL 
Sustingimas kaklo turi būti pa- 

liuosuotas Triner’io Linimento. 
Skaudėjimai raumenų yra ūmai 
nustabdomi su linimentu. Kaina 
Triner’io Linimento 25c. ir 50c.
krasa siunčiant 35c. ir 60c.

FARMOS! FARMOS!!
Čia jan yra pirkę farmas apie 300 

lietuvią, ir beveik visiema lietuviams 
yra žinoma, kad Mason paviete, 
Fouutain, Mich. yra geriausios kvie
čią, dobilą ir bulvią žemės. Molis ir 
juodžemis lygus kai stalas. Fonutaiae 
žemės pralenkia visas kitas žemes ke- 
kios tik randasi lietuvią apygardoje. 
At turiu pardavimui 93 pradirbtas ir 
išdirbtas farmas su trobomis ir di
džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 ak
rą nedirbtos žemės nuo $8.00 iki 
20.00 už akrą.

Fouutain yra didžiausia centraliais 
lietuvią miestas. Jame randasi 18 Mo
rą, banka, 2 mokykli, 3 javą magazi
nai. Perka visokius javus žemdirbystės 
produktus ir materijolą. Tik 4 mylim 
nuo kataliką bažnyčios.

Atvažiuokite pažiūrėti, o ai au au
tomobiliu pavėžisiu, aprodydamas 
daug patogią farmą iš kurią galėsite pu 
sirinkti sau patinkamą vietelę. Per
kantiems žemę kaštus už geležinkelio 
tikietą sugrąžiname. Mapoe ir žemią 
aprašymai dykai. Rąžyk tuojaua.

J. A. ŽEMAITIS. 
FOUNTAIN. MICH.

FAKMU KOLOMUO8 nžRUBBžYJB 
OIMV8TEM8 ŽMOMAMS.

žemės Arkansas ir Louiaiaaoe Val
stijom duoda nepaprastos progos žmo
nėms m mažai tarto prasidėti ūkiaie- 
kauti. Dvieji javai per metus, ilgia 
augime sesonas, malonus oras. įmukai 
parsiduoda uuo 12 iki 15 dolerią až 
akrą, truputi įmokant iš aukšte. I aag 
vas pragyvenimas iš pradžios. Rąžyk 
reikalaudamas informaciją pas L. M. 
Alias, P. T. M., Rock lalaad IAaea,

71S La Šalie Statioa, Chicaga.

Donorą, Pa.
M kp. R. L. R! K. A. laikys 

siaj susi riek imą 28 d. vasario, 
po pamkldą pobašnytinšj salėj. Visi 
aariai, kurie neužaimokėjo 
malonėkite pribūti ir užsimokėti 
lea nž kavos mėnesį. Kurie dar 
sirašėte prie pašalpos skyriaus, 
kubinkite prisirašyti, aea jas 
laiko beriko iki 1 balandžio, o paakiam 
dvigubai reikėt mokėti įstojimą.

F. Mllaška, rašt.

Oharlerol. Pa.
15d kuopa 8. L. R. K. A. laikys »ė- 

Miiaį susirinkimą 2# vasario 3 Tll pa
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pitY, pat Joną Platoki. 918 Fallow 
fiešd nv.o., Malonėkite visi nariai pribū 
ti, nes yra svarbus reikalas, taip-pat 
mėnesinę duoklę užsimokėti. Nepamirš
kite nnujy narių atsivesti.

F. Mileika, rast.

Parsiduoda gerai išdirbtas 
laikrodžių ir muzikos instrumen
tų krautuvė už pigiausių kainų, 
geriausioj vietoj, Ilamestead, 
Pa. Kas norėtų pirkti arba mai
nyti, ant farmoa vakaruose te 
gnl atsišaukia žemiau esančiu 
adresu, nes biznio savininkai pa
sirengę važiuoti į vakarus ant 
farmų. Tai yra priežastis parda
vimui.

A. Katilius.
603 8th avė., Hatnestead, Pa.

12~POPIERŲ DYKAI.
Popieros laiškams rašyti su 

visokiais gražiais paveikslais ir 
su tam pritinkančiomis dainelė
mis. su šilkinėm kvietkelėm ir su 
visokiais paveikslėliais, paauk
suotais kraštais parsiduoda labai 
pigiai: kas prisius 30 c. pačtc»3 
markėmis, aplaikys 12 popierų 
su konvertais ir dar pridėsiu d )- 
vanų knygų — Pradinis Mok
slas angliškos kalbos, 160 pusi., 
vertės 30c.

Reikalaujam agento ir duoda 
me gerų uždarbį. Adresuokit:

Miss. W. SORKIS.
1800 S. Peoria St. Chicago, Tll.

Vargonininkas gerai suprantantis sa
vo amatų ieško vietos lietuviškoje pa
rapijoj. Reikalaujant atsišaukite j 
“Draugo” Redakciją.

8—11. _

Ieškau savo tikro brolio Longino 
Stepsio. Paeina iš Kauno gub. Uk
mergės pavieto, Veprių valsčiaus, Up 
nikėlių sodžiaus. Jis pats ar kas kitas 
meldžiu pranešti šiuo adresu:

Uršulė Stepsiukė. 
VVilmington Country Club.

AVilmington, Me.

Paieškau savo tėvo Petro Petuškio, 
nežiuau kur jis randasi. Jis pats ar 
kas apie jj žinotų malonės man pra 
nešti sekančiu adresu:

P. Petuškl
506į^ Mainord av., Slattle, Wash 

> 9—13

Ieškau Jono Jazukevičiaus. Jis 
buvo vargonininku pernai prieš vely 
kas Forest City. Pa. Jis pats ar kae 
kitas duokite Žinią šiuo adresu: ‘

Jitėzas Milušauskas.
»P. O. Box 593 Forest City, Pa.

'.. i . '
Paieškau Aleksandro Oka, Kaušo 

gub., Tauragės apskričio. Jeigu kas 
tinote adresuokite šituo adresu:

* M. Neimantekė
No. 47 liaus Abenleik, Scotland.

Ieškau Kazimiero Pažėros. Esu jo 
tikras brolis, nežinau kur jis gyvena 
per penkioliką metų. Norių susižino
ti, turiu labai svarbių reikalų. Jis 
pats ar kas kitas lai praneša šiuo 
adresu:

Mykolas Pažėra.
127 R. R. Hill st.r., IVaterbury. Conn.

Nepraleisk _
Ketverge, Pelnyčio), ir Suhaloį, Vasario 25,26 ir 27 dieną

Muslinų Sekcija Užklodės Impilai
Muslinas. — Pilnas jardas . o 
platumo baltintas muslinas.^ 
lygus siūlai — už jardą ... * 4 ,

Muslinas. — Minkštas, bal-^ o 
tintas muslinas, geros koky-S-j-P 

bė, už jardą ............................. 4

Muslinas—9c. vereios pilnas o 

jardas platumo baltas ,UUS'O"7~C 
linas, už jardą tik................. 4

Muslinas—9—4 platumo ne->■ 1
baltintas vienam šmote — I

už jardą.......................................
Muslinas -Standard L. L. ne o 
baltintas muslinas parsiduo-^ -—-/P 
da už..............................................  “4

3
4
3
4

Uždangalai—Extra sunkus _g 3 
pilnas jardas platumo nebal- 
tinti uždangalai, jardas . . . 4

Muslinas—Mūsų 10c. nebal-^ -a 
tinti muslinai už jardą tik-fv—— 
tai ...................................................V

Muslino užklodės—
Gatavos vartoti72X 
90 didumo, geros 
materijos muslino 
užklodės, su paten
tuotoms siūlėmis 
kiekvienas tiktai. ..
Užklodės. — Geros materi
jos 72X90 užklodės su pa
tentuotoms siūlėmis kiek
vienas už ......... ..
Užklodės — 81X90 besiu-— —
Hų tamsaus kolioro drobu-Kn O 
lės kiekviena už ....................VU U

Užklodės—81X99 Be siūlių,CQ p 

geros materijos užklodės užw W U 

Impilai — 45X36 didumo impi-^n 
lai padaryti iš minkšto gero U P

muslino jardas .............................. ** ”
Impilai — 45X36 sunkus ge-Ap* an 
ri atsiulėti impilai, kiekvie- Į. 

nas už ..........................................

27 c
z*

35 c

Perkelių Sekcija
Perkelis — Lenkti šviesūs 
ir tamsi — didelis pasirinki
mas šiame išpardavime už 
jardą .............. .. .........................

Perkelis—Pilnas jardas pla- p. n 
tumo sviesūs perkelis ker-Sk_—-P 

pamas nuo stuko už jardą 4 U

Perkelis—Lenktas, pilnas 
jardas platumo, mėlynas, 3

pilkas arba juodas, margas P
...................... v 4 w

Madras 1 ritinys 15 centų £> 3 
vertės baltas madras j aidas 1^1-—P 
tik ................................................. 4 u
Perkelis — Lenktas jardas^ 
platumo šviesokos spalvos 1 11 P 
perkelis jardas A. V Ų

Perkelis—Visas mūsų 15c.( 
vertės 'šviestus ar tamsios 
spalvos už jardą

Patalines Sekcija
Plunksnines poduškos — Augšto laip
snio plunksnų poduš
kos, užklodės su ge
rais pūkais, 17X25 di
dumo, parduodama 
dvi vienam pirkėjui
kiekviena už ............
Kaldros — Mūsų $2.98 augštos vertės 
7 svarų kaldros, sanita
riška vata, šiame par
davime tik...................

Vatos bundulai— 3 s v. snie- v v 

go baltumo vatos bundulasį'Rį'R 
kiekvienas tik ........................

Vaikams blanketai — 50 c. gerumo 
Teddy Bear Vaikams blan-^^ 
ketai, mėlyni ar ružavi ši-
tame pardavime tik ............
Vaikams blanketai— Balti su^ 
rožavais ar mėlynais pakraš-U P 
čiais šiame pardavime tiktai ** *

Musu Vadai — Skaičius Apribuotas ^ Orderiai neimami telefonu nei C. O. D.

27 COL. PLATUMO MUSLI 
NAI NEBALTINTI, TAIP IL
GAI IKI UŽ, TEKSIME JAR

DAS.

2ic
DIDELIS PASISKIRIMAS 
PUSŠILKINES MATERIJOS 
UŽDENGIMUI LOVŲ, DAU 
GELIS PERSIŠKOS RŲŠIES, 
JARDAS UŽ

MATERIJA ABRUSAMS, SU 
RAUDONAIS PAKRAŠČIAIS 

JARDAS TIK

Krautuve atvira panedelio 
ketvergo ir S u balos 

vakarais. DEPARTMENT Store 3.

įį 4805-07-O9'l 1 ASHLAND AVĖ.,Jį

Taupik musų stempas. 
Pilna knygute $3.50 

tavoru.

Vįee-prez. .Tuoz. Lemenąs, 911 W.
19th PI.

Prot. 8ekr;, 8. Dargis 638 W. 18 st.
Fin. Sekr., Petras Oliševskis, 718 

W. 15th st.
Kasininkas Ant. Lieknėnas, 1739 

So. Halsted st.
Maršalka Petras Augustinas 712 

W. 17 PI.
Susirinkimai paskutinį nedėldienį 

kiekvieno mėnesio 1 vai. po pietų 
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj, 
18 ir Union gatvės.

Faunos,
Geriausios Faunos!

-i Gumines ir Metalines

■■ i

Ma&inų darbas Sienoms lentos Stogui lentos

Telephone Yards 3159
BUK NEPRIOULMINGU FAR

MERIU! NEBIJOK BEDARBĖS!
Nusipirk sau žemės sklypą puikinu

sioje apielinkėje Louisijanos valstijoj 
prie miestu ir geležinkelių. Oras svei
kas. Išli'gos labai prieinamos kad ir 
bedninnsias žmogus gali lengvai nu
sipirkti ir pragyventi, žemė labai 
derlinga, gali sėti javus du ir tris 
kartus į metus. Kas turi 120. doleriu 
gali plrktu40 akerių žemės. Kas nori
te žinoti plačiau, rašykit mums, inde- 
dant 2e. markę, o mes Jums prisių
siu: knyga ir informacija dovanai.

A. VISBARAS & CO.
3112 So. Halsted St., Chicago, III.

NEKALTO PRASID. PAN. SV. 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL., AD-

MINISTBACIJA:
Pirmininkė — Ona VasiJiutė, 1349 

So. Lincoln Sstr., AVaukegan, III.
Vicepirmininkė — Anastazija Pa- 

vilkykė, 3349 So. Park avė., Wauke- 
gan, IH.

Protok. rašt. Antanina Kasiliaus- 
kiutė, 1345 So. Park avė., IVaukegan, 
IU.
Finansų rast. — Elžbieta Nevardaus- 
kaitė, 1221 Victoria st., Waukegan, 
III.

Kasininkė — Marijona Zeleniakiu- 
tė, 1320 Ro. Lincoln st., IVaukegan, 
III.

TAUTOS IŽDO VALDYBA.
Pirm. Kun. F. Kemėšis, 1800 W, 

46th st., Chicago, Tll. '
Vice-pirm. M. Kadzievskis, 2118 

W. 20th st., Ckieago, III.
Sekret. J. Kaupas, 3337 So. Mor

gan st., Chicago, III.
Ižd. B. Vaišnoras, 1514 Carson st., 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Tždo glob.: kun. J. Misius. Ellsworth, 

Pa.

PIRK MUZIKALIUS IN
STRUMENTUS PAS.

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodais užsėtais 
javais. Turiu visokio didumo farmų. 
Žeme-molis su juodžemiu ir molis su 
smielžemiu maišytas. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems javams ir 
šienui ir sodams. Turiu daugyę far- 
mų neišdirbtų labai pigiai parduodu 
ant lengviausių išmokėjimų, žemė at
sakančiai gera, didžiausioj Ameri
koj lietuvių farmerių kolonijoj, kuri 
aš esu pardavęs 320 farmų lietuviams. 
Apielinkėj miesto Scottville, Mason 
County. Michigan. Kuris yra tungau- 
niausis farmerių miestas visame Sta
to Mieh. Viduryje derlingiausių ir 
gražiausiu lygių laukų. Keliai žvi- 
ruoti (Plentai) upės ir ežerai pilni 
žuvies. Scottville yra lietuvių koloni
jos centru ir randasi, arti prie Michi
gan ežero portavo miesto Ludington; 
turime geriausių transportaciją, vande
nių laivais ir gelžkeliais. Turime 
turgus, melnyčias, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslaines ir visas gėrybes, 

Broli lietuvi, neklausyk kompanijų 
ir ji agentų apgarsinimų, kurie vilio
ja žmonės, kad pirktų smeltynus ir 
pustynes. Ant tokių žemių yra var- 
pustynes. Ant tokių žemių yra vargia 
gas gyvenimas. Atvažiuok pas manės 
į Scottville, Mich. aš turiu geriausių 
žemių su moliu juadž.emių ir maišytų 
rasti Amerikoj apgyventame gražiau 
šiame krašte. Nusipirkęs nuo manės že 
mes pats ir tavo šeimyna džiaugsis ir 
tapsi greitai bagotu. Norintys pirkti 
gerų farmų rašykite tuoj, gauste žem- 
lapį (mapą) lietuvių kolonijos ir far 
mų kataliogą. Adresas:

Georgi & Vllak Music Co.
1540 W. 47th St., ir 769 

Milwaukee Avė. 
CHICAGO, ILL.

Anton Kiedis
Peoples State Bank Bldg. 

Scottville, Mich.

Antanas Zimnickas. Keliaujan
tis “Draugo” agentas lankosi 
dabar po Pennaylvanijos lietuvių 
kolonijai.

DRAUGIJŲ REIKALAI.
Pianai, Pearl Queen Kon

certinos, Šnekamos mašinos 
su lietuviškais rekordais ir
Band instrumentai.

Kitur gyvenžntiema pirkėjams 
katalogai siunčiami veltui. Mes 
taisome visokius muzikos instru-

A. RADZEVICZ
Organ Builder, 104 Warwick st. 

Newark, N. J.
Vargonų dirbtuvė Antano Ra

dzevičiaus 104 Warwick st., 
Nevvarke N. J. Dirbu vargonus 
visų konstrukcijų Pertaisau se
nus.

Kiekvieną vargonų darbą rei
kale atliekame kuosąžiningiau- 
siai ir pilnai gvArantuojame.

Dirbtuvėj dirbta to amato 
specijalistai. Reikale meldžiu 
kreipties aukščiau minėtu antra
šu.

Daugybei reikalaujant, “Draugo” Adminis
tracija pradeda priiminėti užsakymus antspaudŲ 
ir žymiu draugystėms, kuopoms, bažnyčioms, 
biznieriams, notarams ir pavienioms ypatoms. 
Padarome greitai ir pigiai. Dirbame visokio di
dumo ir kainos. Norėdami parašykite kokie žo
džiai turėtą būti atlieti, kokio didumo, metali
nė ar guminė, o mes suteiksime tikrą kainą.

Iš daugelio čia paduodame porą pavyzdžių:

Archer Lumber Co.
34th Street ir Archer Avė.

Netoli Robey Street

Me3 pristatome vieną lentą ar visą vežimą. Pristato
me į visas miesto dalis.

Telephone Drover 6300

Vienatinis Bankas
BRIDGEPORTE 

= Po Valdžios Kontrole =

7>

,1

Na. 111 Mttilloi ntspndi, ga
ilai nešioti klinliji, labai Kakl
ai driagyathia Ir kuapias. Da
ryli U Aliulio, nerūdija ir laagil 
iiiliti. (spaudos didiną parodo 
piTOlktlilla apačioj*.

KAINA TIKTAI $3.50

No. 112 Toki pat, kaip No. 101 tiktai didesnė 
Kaina $4.00

No. 105 Klšiaiao [aa« aitipaida. Tinka draagystam Ir pavlaaitas Na

tom. Dailieji dežatije, kam ran

dasi paikuti Jiedlla.
A':.

Kaina tiktai $1.50

Pavyatfla No. 101

Be antspaudų, pu mus galima gauti numeruojamų maši
nėlių guminių raidžių su rankenėlėms, draugysčių ir Baž
nyčių komitetams žvaigždžių ir t. t. Klauskite apie kainas 
laiška, o mes visados suteiksime pilnas žinias apie kainą ir 
laiką padarymo.

■d.4 > Reikale adresuokite

Kapitalas Ir 
perviršis 

$275.000.00

Visas turtas 
širšiną

$1.500.000.00

Central Mfg. District Bank
112 W. 35ta gatve Netoli Morgan St.

Šitas dydisis Valstybinis bankas yra taip geras kaip geriau
sia dydmiesčio bankas tik daug parankesnis.
' Priima pinigus taupinimui ir moka 3 procentą. Skolina 
pinigus. Siunčiame pinigus, duodami pilną gvaranciją.

Parduodame laivokortės. Atidarome čekių sąskaitas
biznieriams.

BANKINES VALANDOS
Nuo 9 ryto iki 4 vakare Lietuviškai kalbama
Subatomii iki 8 vakare.

Saugumas, Mandagumas, Sąžlniškumas^

Tel. Varde 113S
Lietuviškas 6riborias

Seniausiu, pigiausiu fraborius 
ir tirinetoju dėl pavargčli^-nai- 
laičitĮ.

p. A RSAŽEIKA
1311 Artini tn. CMCAIO, ILL

Vargonininkai, J. Nomeika patai
ko vietos vargoninniko tuo jaut. Vedų, 
orkeetrų ir ehorų ant 4 Ir 8 balių, eių 
ateakantta vargonininkas, meldžiu 
kreipties sdresu:

3. Nomslko.
1028 Hermitsgs avė., Chicago, UI.

Vargonininkas Šeško vielos tuoj 
jaus. Galiu vesti chorą ir geriančiai

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St.

Ar norite gaut

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresas visų 

savo drangų ir pažįstamų gyve
nančių Amerikoje, tai gausite 
nuo manąs GRAŽIĄ DOVANĄ

Henry J. Schnitzer 
141 Washlngton St.

N«w York City.

atlikti visus bažnytinius patarnavi
mus. Kuriam iš gerb. klebonų batų 
reikalingas meldžiu atsišankti šiao 
adresu:

Jonas Maltietis,
833 Mahanoy avė., Mahanoy City, Pa.
fr-M
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DRAUGAS

"Kare - kainos sumuštos - Kare” Viskas už $5.95

2S3>
it M

EPr rr rmxrxCTaxixxrrr: etj
Phone Drover 4247

DR. J. JONIKAITIS
Cydau Vyry, Moterių Ir Vaiky llfis.

Resid. 4613 8. Ashland Ava.
Valandos: 9—12 18 ryto 

1—3 po pietų 
6—9 vakare. J, H. >. ..Į, na, -•.-.■tuf

Bell System LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

MŪSŲ NUOSTUOLIS, TAI MŪSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius doleių davonoms supa- 
žiudimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir aut gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS 
PASIŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

EXCELSIOR VVATCH CO.
DEPT. 991, : : CHICAGO, ILL.

Tel.\ Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei (Vezelis
Lietaviškas Deutistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47to» satvfis

>3» >s»oaet'sseoaf
Phone Drover 7800 £

$ Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po § 

įjj piet ir 7 lig 9 vakare. A

DR. A. J. TANANEVICZE ;
Gydytojas, Chirurgas §

$ ir Akušeras
i 2 Gydau Vyry, Moterų Ir Vaiky Llgis
ii 3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Kada mąstai apie kelius padidinti savo parda

vimus paimk atydon Bell Local ir Long Distan

ce Telefoną.

Jūs galite pašaukti dvidešimt sykių per telefo

ną tuo pačių laiku, kuris reikalingas apsilanky
ti tik kelius kartus ypatiškai. t

Daugelis pardaviejų žino, kad telefonas yra 

geras kelias pardavime, bet jie ne visuomet 

apie jį užsimena. Iškirpk šitą ir laikyk kad pri

mintų apie.

Telefono Kelių.

ŽVAIGŽDĘ”
"ŽVAIGŽDE,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštia 

16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos 
ir viso pasaulio gyveninio^

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”

3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.
V

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

(KURTA 1867 M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir (lan

giau, už kariuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nua 6-tos iki 8- toe vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
l Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoj* 
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiu*; 
tkolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių). z

Tel™ phone Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

3364 So. Haisted St., CHICAGO
(kampas 34tos)

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Otticia. 100

I Tėvynę arba iš Tėvynės
Kelionė užtikrinta po Neutralių Valstijy Vėliava

Visai be pavojaus ir tinkamai galima parai, 
kviesti iš Tėvynės tėvus, vaikus, giminės ir 

kiekvieną ypatą, kurie nepriklausė prie ka

riuomenės.

Rupestingiausis Stock Yardu Apielinkeje

Po Valdžioi Priežiūra

DEPOSITORS STATE & SAVINGS BANK
4633-4637 S. Ashland Avė.

Ne ant kertes

Smulkesnių žinių reikalaudami, kreipkities į musų laivo- 
karčių skryių. Galima ypatiškai arba laiškais.

Siunčiame pinigus j Tėvyne 
Mokame 3 % -nuo taupyme 
Duodama paskolas ant nejudinamo turto

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina 

tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios

-Paduoda gražių doros apysakų —trumpai sakant
rūpinasi žmogaus dvasios lav'n'mu.

Laikraštis eina du kartu į menesį 
Kaina 75 c. metams 

Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numarį dykai.
Redakcijos adresas:

1644 Wabansia Avė. Chicago,

iaaaa«ata^* ------------ - ~ •: -n mm

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių aky. 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoa ).

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki- 
nimui ir ifcaakl«jm<ai. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir Atskyriam, yra mokinama: martY* paiiy. 
mas, siuvinėjimas ir ti-ip toliau.

GZRO8 MOKINTOJOS PIOUB UŽLAIKYMAI.
Reikale medžiaga kreipties prie Motinos PerdėtinU 

iiar antraiu

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1 
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.

Nedelioms ir Seredoms pagal sutartĮ.

32G1 SO. HALSTED ST., CHICAGO

LIETUVIŠKA BANKA 

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600 -4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus Į Banką užčSdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ra tomis ant metų. Siuučiame pinigus 
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant viatf 
linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatii kai ir per laiškus. Tik kreipkitčs 
viršminėtu antrašu.

i;t - r >i
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1. A. Norkūnas,
Vienatimi Lu e ta vis Išdirbėjai

visokiu ženklu
draugystėm,
patingai: kokardų 
guzikučiu meta* 
liavu, anameliotu 
ir padengtu celių 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

•SL"o
Nauja Knyga

e

O
y

Šv. Kazimieras Puse

>
5 TURINYS

■o
2l
S3

1 Šv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė mūsų ehJ tautai. Kun. P. L. Į
(T
ū 2 Šv. Kazimieras jaunuomenės idealas. K. U. ».

3 Tėvynės meilė. D-ras A. K. R. HE
X 4 Giesmė į Šv. Kazimierą. Pranas tt

S
Kaina 20 c. o

Pusė gryno pelno skiriama A
2
e “Tautos Fondui” 3

&e
9
(B < Gerb. Kun. Klebonams irv gerb. Tautos Fondo Kojni-
£ tetams — siunčiame bargan. Neišpartluotus egzempliorius

po mėnesio prašome sugrąžinti.

Adresuotu.:

DRAUGAS PUB.

1800 W. 46th St.

Man pavestu* dar
bu* atlieku arti** 
tiškai.

M. A. Norkūnas
166 MfcLROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Mokykla Angliškos Kalbos.
Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti labai trumpame laike per šios mokvklos 
atsakančią metodą. Dienines ir vakarinės kliascs. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir 
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dėl platesnių žinių 
rašykite pass z

WAITCHES BROS.
11741 kwl 47*h Streal :: Chicago, Iii

vitf lisikirpt-it
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Plymouth National 

BANK.
Kapitola* su parvirti*

. 1166.000.00
Šitoji Banką prižiurau** 

Suvienytąją ValBtiją vai 
džios Moka 3 nuoinnčin. 
nuo sudėtą pinigą. Galino 
snsiAnelrAti lietuviškai.

G. N. Postlethw&iU, 
iidininkaa

Majuiagus patarnavnna.

CO.

Chicago, 111

i*' ' . >• "c*
Syk sau ar savo pažįstamiems Lie

tuvoj bei Amerikoj

GirIšeivių Draugą” H
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:

1. Vėliausias žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimus” nevadintus “Svieto 

perėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Lnxemburgą 
ir Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.

4. “Škotijos Lietuviai”II Lanarkshire, III Linlith- 
gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.
“Lietuviai Anglijoj”. .
Korespondencijas.

7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš jrai- 
riausių ir skaitymui verčiausių laikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: 
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), 
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).

i.,1 r...I 5.
»..! z.: . 6.

I !
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8AU3OKIE8 pa

mėgdžiojimų, ir 

visada reikalauk 

tikro Richterio 

Pain — Expeller 

su inkaro ženk

lu, kaip aut pa

veikslo.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie

siai iš

F. Ad. Richter &Co
74-SO VVasbington 

Street,

NEW YORK.

28 metų senas laikraštis j
VIENYBE LIETUVNINKU !

EINA KAS SEREOA, BROOKLYN, N. Y. 
fr paduoda dauoiausiai gurą Ir svarbią ži
nią Iš Amerikos. Europos ir viso Lafeto, o 
prenumerata kaštuoĮa melams tl -. $2.oo; 
pusei metų $l.oo. Užrubežiuose; melams

S3.oo; pusei metų $1.51 .
RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Orand Str.,

Brooklyn, N. Y.

Visi užsisakykite

Amerik, Lietuvių Dienraštį
“KATALIKĄ”

■Dienraštyj “Katalike” žinioe 
tilps daug greičiau ir plačiau; į 
vis.s pajudintus mūsų gyvenime 
klausimus ku jpiačiausia atsiliep
sime.

Dienraštis ‘Katalikas’ yra he 
partyvie laikraštis ir prisilaikys 
ramaus kultūrinio darbo.

Todėl dienraštyj “Katalike” 
bus valiniu aiškiai ir plačiai nu
šviest! lietuvių, o ypač Amerikos 
uaujoi.yauose gyvenančių, S. 
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, 
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo lauko ir visuomenė* 
gyvenimo.
Suv. Valstijos® ir Canadoje me
t arus ............................................. $5 90

pusei metų .. $3.00 
trims mėnesiams .. $1.75

Užsienyje. Europoje ir kitur
metams .............. ..................... $7.00

pusei metų . . $4.00
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

“KATALIKAS”

į 3249 So. Morgan St, Chicago

1

T Du-kart Savaitinis Laikraštis

•‘SAULE’'
Jau 25 metai, kaip išeina kas U- 
tarninkas ir Petnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metama: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

$1.75 pusei metų. 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimai dykai; ad

resuojant

W. B. BOCZKOVSKI — CO. 
Mahanoy City, Pa.

Mr Skaliai Kada Laikražiį "LIETUVI?" 
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Ciną jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Petnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ii 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
lui tik $2.00, pusei metų $1-00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI.
3252 So. Haisted St., CHICAGO, II.L.

“Draugo” Knygyne gaunamos šios Naujai 

Išleistos Knygos
Gerbiamieji, ar norit pasiskaityti naudingų ir užimančių ve»- 

Lj 1 kalelių? Ar norit arčiau susipažinti su autonomijos klausinių, koki 
Iii ji yra kituose kraštuose ir koki mums reikalinga? Skaitykit J. 
H Gabrio “Koki autonomija Lietuvai reikalinga?” Dailiai atspausta 
; ’ ant gero poperio. Kainoja tik 10 centų.

Tiesos Žodis Socijaliskanu. Parašė kunigas. Knygos populiaria-
*..i I

kūmo ženklas yra jos išsiplatinimas tarp žmonių. Viršminėta kny
gutė pati nž save kalba, kadangi bėgyje dvejų metų susilaukė j»» 

--------------------- trečios laidos su paveikslais. Kaina 10 centų.
I Teiephon. Drovers326 .Aureolė. Oratorija. Parašė M. Gustaitis su priedu apie Oratorijų

’ - ■ — - - — - ---- jl... _ kilmę ir išsiplėtojimą. Knyga, kaip išvaizda, taip ir eilių gražumu,
ras vietą kiekvienoje poeziją mylinčioje širdyje. Kaina 10 centų.

Pilnosios Blaivybės Katekizmas. Pagal J. M. Cullen sutaisė 
kun. P. Saurusaitis. Ypač šiais laikais pradėjus lietuviams kreip
ti didesnę domą į taip svarbų klausimą “Blaivybę ar alkolizmas?’ 
Minėta knyga kaip tik laiku ir atsirado, paaiškindama daug indo- 

3255 So. Haisted SL, Chicago, Uis. J | mių faktų apie alkolį ir nurodydama naudą blaivybės. Pusi. 159.
uoo—asoou jl o _n o titi —Kaina 40 centų.

Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. M. Gustaitis. Pui-

i Adresas:
Rev. Jos. Norbut

Mossend, Lanarkshire, ScotJand.
. j: - .1S:: 4 T3 4 .'i TTrTT'TTTTTuri X£:XX2XX:iXi:.IXXXIIIIXTIXXXX3J

Telephone Drover 5326

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė
Gydo visokias ligas

Specljalista mo tarų ir vaikų Ilgose

VALANDOS:
9—12 prieš piet; 4:30— 7:30 vakare, 
Nedeliomis 9—12 prieš piet.

S
Jei nori linksmai ir naudingai praleisti

| laiką, tai skaityk naujai išleistą knygą

Huckleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark Twain. 

Lietuvių kalbon versta J. Kmito.

Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei
na tik 75c. su prisiuntimu. Reikalauk tuojau.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St. Chicap III.

kus veikalėlis ir tikra dovanėlė netik “Vyčiams”, bet ir visam 
lietuvių jaunimui. Knygntė skirias į dvi dali: Pirmoje dalyje kal
bama “Apie Lavinimas būdus”, antroje “apie tėvynės meilę” pa
baigoje yra “Vyčių” Himnas. Autorius taip švelniu maloniu tonu 
prabilsta į jaunimą, taip jautriai paliečia širdies stygas, kad kiek
vienas jaunikaitis bei mergaitė privalo įsigyti “ Vyčių” Dovanė
lę”. Kaina 10 centų. r

Blogi Kūdikių Papročiai. Pagal B. W. Knight'ą ir W. Robin- 
son'ą sutaisė Dr. A. L. Graičūnas. Sn dviem paveikslais. Knyga 
naudinga perskaityti ypač tėvams ir vaikų globėjams. Kaina 20 a.

Reikalaudami viršminėtu knygų kreipkitės:

1800

“DRAUGAS” PUB. CO

W 46th 8tr. CHICAGO, UJU


